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  | ۱  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 پیام مقام محترم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

آنان،  زیربرنامه پذیر کشور و  بخشی از جمعیت آسیب   عنوانبهحمایت از اشخاص دارای معلولیت   از  ی برای بهبود وضعیت حقوق بشری 

افزایش شمار آنان، در این زمینه با دقت بیشتر کند دولت افغانستان با توجه به روند روبههای اساسی جامعه ماست و ایجاب میضرورت

 بردارد.  هایی مؤثرتر ی کند و گامزیربرنامه 

ت از حقوق بشری افراد دارای معلولیت و بهبود آن تالش کرده است، افزون بر  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره با هدف حمای 

را   مهمی  آنان، کارهای  بشری  نقض حقوق  قضایای  در  تأمین عدالت  برای  دادخواهی  و  آگاهی نیزم  درپیگیری  افزایش  و    ۀ   ارائهعمومی 

 های حقوقی انجام داده است. مشورت

کمیسیون    سالههمه های تحقیقی با هدف بررسی وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت از دیگر کارهایی است که  تهیه و نشر گزارش 

ۀ دسترسی اشخاص دارای نیزم  دربرای رفع مشکالت موجود    حاوی پیشنهادهایی مشخص  داده است که  انجام مستقل حقوق بشر افغانستان  

های این تحقیق را جدی بگیرند و به بنابراین امیدوارم دولت افغانستان و نهادهای مسئول، یافته  شان بوده است.معلولیت به حقوق بشری 

 ها اقدام کنند.شدن پیشنهادهای مطرح در آن و رفع چالشمنظور عملی

ری اشخاص دارای معلولیت و بخش  کمیشنر بخش حمایت از حقوق بش  ژهیو بهاند،  از همکاران عزیزم که در انجام این تحقیق سهم داشته 

که به بازنگری و تکمیل این گزارش اهتمام ورزیده است، همکاران گرامی بخش حمایت از حقوق بشری   ، بانو بنفشه یعقوبینظارت و بررسی

های نامهپرسش اشخاص دارای معلولیت که معلومات این تحقیق را از طریق نظارت بر وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت و تکمیل  

کارهای  خاطربخش حمایت از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت به   کنندههماهنگآقای علی محبتی، اند، از تهیه کرده تحقیق میدانی

 عظیم بشارت که این تحقیق را انجام داده و متن گزارش را نوشته استمهمی که در تهیه این گزارش انجام داده است و از آقای محمد

و موفقیت بیشتر در امر حمایت از حقوق بشر    برای تمام همکارانم در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سالمت کنم و  ردانی میقد

 خواستارم.

 شهرزاد اکبر 

 رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

  



 

  | 2  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 ( 2020وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت در افغانستان ) خالصه گزارش 

 ۱۵6که در آن به    ،ونیسی کم  یۀاداره قض  سیتابی(، افزون بر دAsia Foundation)   ایآس  ادی بن  یبراساس سروِ  قیتحق  نیا  یمعلومات آمار

دست  کشور، شرکت داشتند، به  تیوال  22در    تیمعلول  ی تن از اشخاص دارا  ۱۵۰۴که در آن    ، یدانیم  قیتحق  ۀلیوسبه  ده، یاستناد گرد  هیقض

(  ٪۰.۱تن )   2  یتیجنس  تیهو.  اندبوده  زن (  ٪2۰.6)   تن  ۳۱۰  و   مرد  آنان(  ٪۷۹.۳تن )   ۱۱۹2  ، یدانیم  قیان افراد شامل تحقیآمده است. از م

 است. دهیثبت نگرد ق،یتحق نیا کنندگان اشتراک از

 به  ۱۳۸۴باشند. این رقم در سال نفر، افراد دارای معلولیت می  ۴۴۷۵۸۰۰کل جمعیت کشور، یعنی  ٪۱۳.۹های این تحقیق، یافته  بر اساس

 1است. افتهیش یافزا ٪۱۱.2سال تعداد اشخاص دارای معلولیت  ۱۴بنابراین در جریان ؛ رسیدکل جمعیت کشور می 2.۷٪

 نوع معلولیت 

 2۹۴( دارای معلولیت فیزیکی از نوع نقص عضو،  ٪6۹.۳تن )   ۱۰۴2شونده،  پرسش  ۱۵۰۴است که، از میان    نشان داده های این تحقیق  یافته

ها و یا عارضه های شکر، دیابت، ی بیولوژیکی و متابولیسمی، مثل بیماری هات یمعلول  ( ٪2.۸تن )   ۴2( معلولیت حسی فیزیکی،  ٪۱۹.۵تن ) 

اند؛  ( دیگر نیز دارای معلولیت مضاعف بوده٪۳.۹تن )   ۵۸اند.  علولیت ذهنی و روانی بوده( م٪۴.۵تن )   6۸، صرع، مهرگی و اوتیسم،  فشارخون

 اند.بدان معنا که دو یا بیش از دو نوع معلولیت داشته 

تن   ۱۰( معلولیت شنوایی و ٪۳6.۱تن )  ۱۰6( معلولیت بینایی، ٪6۰.۵تن )  ۱۷۸شوندگان دارای معلولیت حسی فیزیکی، از میان مصاحبه 

 اند.گفتاری داشته تیمعلول ( ٪۳.۴ر ) دیگ

 عوامل معلولیت 

ۀ مصرف جیدرنت(  ٪۱.2تن )   ۱۸  های کنار جاده بوده است. همچنینشوندگان، جنگ و ماین( از مصاحبه ٪۴۱.۷تن )   62۷علت معلولیت  

( به  ٪۱.۵تن )   22ی و در محل زندگ یمنیا ریتداب تیرعا  عدم( به اثر ٪۴.۸تن )  ۷2ی، کیتراف ثحواد( به اثر ٪۱.۹)  تن 2۹خودسرانۀ دارو، 

)   6۰،  در محل کار  ی منیا  ریتداب  تیرعا  عدماثر   مراقبت زنان در دوران    عدم( به اثر  ٪2.۱)   تن  ۳2،  واکسن  قیتطب  عدم( به اثر  ٪۴.۰تن 

 مشخص نگردیده است. ماندهیباق( ٪۴2.۸)  تن 6۴۴اند. علت معلولیت ی، دچار معلولیت گردیده باردار

 مت انسانی، امنیت و آزادی شخصی احترام به کرا 

دولت و نهادهای   خصوصبه ها، اجتماع و  پذیر جامعه بوده و نیازمند حمایت خاص از سوی خانوادهاشخاص دارای معلولیت، جزء اقشار آسیب 

 باشند.مسئول می 

اند که به دلیل داشتن معلولیت، در خانه  تن، تأیید نموده ۵۷۳افراد شامل تحقیق، یعنی  ٪۳۸.۱های این تحقیق نشان داده است که، یافته

 .اندگرفته قرارو اجتماع با خشونت روبرو بوده و مورد توهین، تحقیر و آزار و اذیت 

ی در محیط کیزی خشونت ف( قربانی  ٪2.۴تن )   ۱۴اند،  روبرو بوده  تیاذ  و  آزارو با توهین، تحقیر و    گرفته  قراراز میان کسانی که مورد خشونت  

قرار   نیو توه  ر یتحق( مورد  ٪22.2تن )   ۱2۷( محروم از حمایت توسط اعضای خانواده، مردم و دولت،  ٪6۸.2تن )   ۳۹۱خانه و اجتماع،  

و آمد    و  رفت( دیگر نیز از  ٪۴تن )   2۳ی ممانعت به عمل آمده است و  مجامع عموممحالت عام و    ( به٪۳.۱تن )   ۱۸گرفته، نیز از ورود  

 و اقارب، منع شده بودند.  دوستانمعاشرت با 

 انتخابات مشارکت در

دهی و شرکت که به لحاظ سنی، واجد شرایط رأی اندبوده یکسانشوندگان، ( از مصاحبه٪۸۸.۳تن )  ۱۳2۸معلومات این تحقیق،  بر اساس

( از حق رأی خود  ٪۱۸.۱تن دیگر )  2۴۰اما  ؛در انتخابات شرکت نموده و رأی دادند ٪۸۱.۹تن  ۱۰۸۸اند که از این میان، در انتخابات بوده

 اند. استفاده نکرده

 

1 The Asia Foundation, MODEL DISABILITY SURVEY OF AFGHANISTAN 2019, March 2020. Available on the following website: 
 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2020/05/Model-Disability-Survey-of-Afghanistan-2019.pdf 



 

  | ۳  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

( آنان در آخرین انتخابات ولسی جرگه و  ٪۵.۵تن )   ۷۳اند،  بوده  انتخاباتاز میان همین تعداد مصاحبه شونده که واجد شرایط شرکت در  

 شوراهای والیتی، جهت احراز نمایندگی این شوراها خود را نامزد نموده بودند. 

 دانند: دی که در انتخابات شرکت نداشتند، عدم شرکت خویش در انتخابات را متأثر از دالیل زیر میافرا

 ( به دلیل مخالفت اعضای خانواده.٪۱۳.۸تن )  ۳۳

 (، نداشتن استقالل در استعمال رأی.٪22.۱تن )  ۵۳

 ( نداشتن تذکره تابعیت.٪۵۵تن )  ۱۳2

 دهی و غیره.ۀ شرکت در انتخابات، مانند: ترانسپورت، رمپ در محل رأیندکنلیتسه( به خاطر نبود امکانات ٪۴.2تن )  ۱۰

 مندی شخصی.دهی و عدم عالقهدالیل، از جمله: تهدیدات امنیتی در روز انتخابات، دوری راه تا مرکز رأی ریسا، ماندهیباق( ٪۵تن )  ۱2

 داشتن تذکره تابعیت

تن    6۷اند که تذکره تابعیت دارند؛ اما  ( تأیید نموده٪۹۵.۵تن )   ۱۴۳۷شونده،  رسشفرد پ  ۱۵۰۴بر بنیاد معلومات این پژوهش، از میان  

اند تذکره تابعیت دریافت  توسط اعضای خانواده، تا کنون نتوانسته گرفتن آنانکم توجهی و دستاند که به دلیل بی( دیگر شان گفته۴.۵٪) 

 کنند. 

 آموزش  حق بهمیزان دسترسی 

خواندند. این رقم  ( آنان در نهادهای آموزشی درس می٪2۸.۳تن )  ۴2۵اند، نامه تکمیل نمودهاین تحقیق پرسشتنی که در  ۱۵۰۴از میان 

بنا بر این، در سال   داد.را نشان می   ٪۱2.۸رسید که  نامه تکمیل نموده بودند، می تن که پرسش   ۹۷۹از میان    تن   ۱2۵در سال گذشته به  

 افزایش داشته است. ٪۱۵.۵آموزش،  حق بهیت میزان دسترسی اشخاص دارای معلول ۱۳۹۹

در مکاتب خاص   ٪۱۷.2تن    ۷۳( در مکاتب خصوصی،  ٪۱.6تن )   ۷( در مکاتب دولتی،  ٪۵۰.۱تن )   2۱۳  تن  ۴2۵از میان    ۱۳۹۹در سال  

ها درس  ( در دانشگاه٪۱۸.۴تن )   ۷۸های حرفه و  ( در آموزشگاه٪۷.۵تن )   ۳2های دینی،  ( در مدرسه٪۳.۱تن )   ۱۳ناشنوایان و نابینایان،  

مصروفیت خویش به تحصیل، مقطع آموزشی یا نوعیت مرکز آموزشی خود را مشخص   با وجود تأیید ماندهیباق( ۹٪2.۱تن )  ۹خواندند. می

 اند.ننموده 

 دالیل عدم دسترسی به آموزش 

دالیل مختلفی را برای   هاآناند که به آموزش دسترسی ندارند.  ( از پرسش شوندگان، تأیید نموده ٪۷۱.۷تن )   ۱۰۷۹ها نشان داده که  یافته

 اند:نموده عدم دسترسی به آموزش بیان

 ( دوری راه. ٪۵.6تن )  6۰

 ( عدم پذیرش از سوی مکتب به دلیل معلولیت. ٪۰.۷تن )  ۸

 افراد دارای معلولیت.  از ین مورد( عدم موجودیت تسهیالت ٪۱۴.۸تن )  ۱6۰

 ( مشکالت اقتصادی.٪۸.۱تن )  ۸۷ 

 ( ممانعت خانواده.٪۷.2تن )  ۷۸

 ضرورت افراد دارای معلولیت. ( نبود تسهیالت حمل و نقل مورد ٪۳.2تن )  ۳۵

 ی به درس و باال بودن سن. مندعالقه( دالیل دیگری مانند: عدم ٪6۰.۳تن )  6۵۱و نیز 

 صحت حقبه میزان دسترسی 

اند که به خدمات صحی  ( تأیید نموده٪۸۱.۴تن )  ۱22۴شونده، فرد پرسش ۱۵۰۴از میان  ۱۳۹۹های این پژوهش، در سال بر اساس یافته

باشند. اند که به خدمات صحی دسترسی نداشته و در این زمینه با مشکالتی روبرو می( گفته٪۱۸.۱تن دیگر )  2۷2اما ؛ اندتهدسترسی داش

 اند. به این پرسش پاسخ نداده مانده یباق( ٪۰.۵تن )  ۸



 

  | ۴  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 میزان رضایت از خدمات صحی 

 اند.خود از خدمات صحی، نظرات متفاوتی داشتهکسانی که به خدمات صحی دسترسی داشتند، در پیوند به رضایت و عدم رضایت 

تن    ۱۷۱( از نداشتن نظر خاص در این زمینه،  ٪۱2.۴تن )   ۱۵2( از رضایت نسبی،  ٪۵۴.۵تن )   66۷( از رضایت کامل،  ٪۱۴.۴تن )   ۱۷6

مراکز صحی، سخن  خدمات صحی از سوی  ارائه( از عدم رضایت کامل خویش نسبت به نحوه ٪۴.2تن )  ۵2( از عدم رضایت نسبی و ٪.۱۴) 

 اند. به این پرسش پاسخ نداده ماندهیباق( ٪۰.۵تن )  6اند. گفته 

 دالیل عدم رضایت از خدمات صحی 

( از دوری راه خانه تا مرکز صحی، ٪۵۴.۳تن )   ۱2۱کارمندان مراکز صحی با اشخاص دارای معلولیت،    زیآمضیتبع( برخورد  ٪۴.۹تن )   ۱۱

های باالی  ( از هزینه٪۱۹.۷تن )   ۴۴اشخاص دارای معلولیت و    از ین  موردهای  یزات، امکانات و سهولت( از عدم موجودیت تجه٪۱۹.۳تن )   ۴۳

 ارائه برای عدم رضایت خویش از خدمات در مراکز صحی، دلیل خاصی    ماندهیباق(  ٪۱.۸تن )   ۴اند.  درمانی در مراکز صحی شکایت داشته 

 اند. نکرده 

 کار  حقبه میزان دسترسی 

بوده و ممکن نیازمند جدی کار نبوده   ۱۸( آنان زیر سن  ٪۱۱.۷تن )   ۱۷6شونده،  فرد پرسش   ۱۵۰۴های این پژوهش، از میان  یافتهبر اساس  

تن  ۴2۷اند؛ اما  از این میان رسند، در سن و سال شمولیت در بازار کار بوده( می٪۸۸.۳تن )  ۱۳2۸اما سایر پرسش شوندگان که به ؛ باشد

 اند. ( از این حق، محروم بوده٪6۷.۸تن )  ۹۰۱یا وظیفه بوده و ( صاحب کسب ۳2.2٪) 

را نشان   ٪2۱.۳  عمالً  ؛ کهشونده بوده استتن پرسش   ۹۷۹تن از میان    2۰۹رقم اشخاص دارای معلولیت که شغل داشتند    ۱۳۹۸در سال  

 است. افتهیشیفزاا ٪۱.۹رقم شاغالن اشخاص دارای معلولیت نسبت به سال قبل  ۱۳۹۹در سال  نیبنابراداد. می

( ٪۱۳.6تن )   ۵۸( دارای شغل آزاد،  ٪۷2.۱تن )   ۳۰۸اند،  نفری که صاحب کسب و یا وظیفه بوده  ۴2۷بر بنیاد همین معلومات، از میان  

خ  ( دیگر از شاغالن، در مورد نوع شغل خویش پاس٪۵.2تن )  22اند. ی بودهدولتریغ( کارمند مؤسسات ٪۹.۱تن )  ۳۹کارمند ادارات دولتی، 

 اند.نداده

 کار  حقبه دالیل عدم دسترسی 

تن   2۸( از عدم رعایت قانون،  ٪۱۳.۱تن )   ۱۱۸استخدام،    روند  در( از موجودیت تبعیض علیه اشخاص دارای معلولیت  ٪2۱.۸تن )   ۱۹6

از نداشتن سواد   ( ٪۸.۹تن )   ۸۰( از ضعف جسمی خویش،  ٪22.۳تن )   2۰۱آنان،    کار  با( از عدم موافقت فامیل و اعضای خانواده  ۳.۱٪) 

که بیکار بودند،  ماندهیباق( ٪۳۰.۹تن )  2۷۸اند. یاد نموده  اشتغالدالیل محرومیت خویش از حق کار و  عنوان بهاشتغال،  ازین موردکافی و 

 اند. و به این پرسش پاسخ نداده نکرده ارائهدلیل خاصی را برای بیکاری خویش 

 مندی از معاش معلولیت بهره

در ماده هشتم قانون حقوق   شدهی  نیبشیپ( آنان از امتیازات مالی  ٪۵۴.۸تن )   ۸2۴شونده،  فرد پرسش  ۱۵۰۴ن معلومات، از میان  بنیاد ای  بر 

(  ٪۰.2تن )   ۳باشند.  اند که از این امتیاز محروم می( دیگر گفته٪۴۵تن )   6۷۷کنند؛ ولی  و امتیازات اشخاص دارای معلولیت استفاده می

 اند. پرسش پاسخی خاصی ندادهبه این   ماندهیباق

 علل محرومیت از معاش معلولیت 

( به دلیل  ٪۳.۷تن )   2۵( به این دلیل که از افراد دارای معلولیت متأثر از جنگ نیستند،  ٪۷۳.۴تن )   ۴۹۷های این تحقیق،  بر اساس یافته

(  ٪۷.۷تن )   ۵2ثبت معلولیت و    درروند( به دلیل موجودیت تبعیض و فساد  ٪۷.۷تن )   ۵2ثبت معلولیت در ادارات،    روند   دربروکراسی موجود  

 اند به این پرسش پاسخ نداده مانده یباق( ٪۷.۵تن )  ۵۱کنند. ی از روند، معاش معلولیت دریافت نمیخبریبیل به دل دیگر

 های کوچک بانکیدریافت قرضه 

های قرضۀ کوچک اند که از برنامه ( آنان تأیید نموده٪22.2تن )   ۳۳۴فرد شامل پژوهش،    ۱۵۰۴دهد که از میان  این معلومات نشان می

( به دلیل عدم موجودیت نهادهای قرضه دهنده  ٪۱۹.۸تن )   2۹۸( به دلیل شرایط دشوار دریافت قرضه و  ٪۳۷تن )   ۵۵۷اما  ؛  اندردهاستفاده ک



 

  | ۵  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

، پاسخ روشنی در این زمینه  ماندهیباق(  ٪2۰.۹تن )   ۳۱۵  تیدرنهاهای کوچک استفاده کنند.  اند از قرضهنتوانسته   شانی مسکوندر محل  

 اند.نکرده ارائه

 آت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اجرا

های حقوقی و آگاهی دهی، از  مشورت  ارائهی نظارت، بررسی، پیگیری، دادخواهی،  هاوهیکارش باکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  

 .کندی محقوق بشری اشخاص دارای معلولیت حمایت 

 الف: نظارت بر وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت

تن از   ۱۵۰۴های خود بر وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در مرکز و والیات کشور، با  سال جاری، کمیسیون حین نظارت در  

تن دیگر از اشخاص دارای معلولیت به دفاتر ساحوی و والیتی    ۱۵6همچنین    این اشخاص از طریق پر کردن پرسشنامه مصاحبه نماید.

 ثبت نمودند که از وضعیت حقوق بشری این افراد نیز نظارت گردیده است. کمیسیون مراجعه نموده و شکایت 

 ب: ثبت و پیگیری قضایای نقض حقوق بشر 

قضیه آن، حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت  2۴قضیه در کمیسیون به ثبت رسیده است که در  ۱۵6خورشیدی،  ۱۳۹۹در سال مالی  

نقض گردیده کار آنان  قضیه حق    ۵افراد از حق اخذ معاش معلولیت محروم شده بودند، در  قضیه   ۱۸قضیه در    2۴نقض گردیده بود. از میان  

 و در یک قضیه حق آموزش فرد نقض شده بود. 

 کمیسیون موارد نقض را پیگیری نموده به نهادهای عدلی و قضایی برای تأمین عدالت ارجاع داده و دادخواهی نموده است. 

 ج: دادخواهی برای تأمین عدالت 

جلسه دادخواهی با اعضای کمیته دادخواهی حقوق اشخاص    ۵۰بیشتر از    ۱۳۹۹میسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال مالی  ک

این    جهینت  دری، به شمول نهادهای تحصیالت عالی خصوصی، در سراسر کشور دایر نموده است.  دولتریغدارای معلولیت، ادارات دولتی و  

های عرصه معلولیت و نیز اشخاص دارای جلسات، کمیسیون ضمن شریک ساختن دیدگاه ها و مشکالت مطرح شده از جانب نمایندگان نهاد

 لتی، جهت بهبود وضعیت این اقشار گرفته است.های مختلف دولتی و غیر دومعلولیت، تعهدات گوناگونی از ارگان

 های حقوقیمشورت  ارائهدارای معلولیت و   اشخاصی از حقوق بشری دهیآگاهد: 

، اقدامات مهمی به هدف توسعه آگاهی عامه از وضعیت حقوق بشری  ۱۳۹۹کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال مالی   

ترمینولوژی کرامت هاورتمش   ارائهاشخاص دارای معلولیت و   انجام داده است؛ مانند: تهیه دستنامه  محور، تجلیل هفته جهانی ی حقوقی 

رسانی و تجلیل از روز جهانی عصای سفید و نیز روز جهانی افراد دارای معلولیت در  های آگاهیناشنوایان برای اولین بار در افغانستان، کارزار

برن  ۱۷۷۷مرکز و والیات، تهیه   افراد دارای معلولیت، تهیه بسته امه صوتی یا تصویری جهت آگاهی دقیقه  دهی عامه در خصوص حقوق 

 تصویری قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت شنوایی پیرامون حفظ الصحه در دوره کرونا و غیره.

 ها:پیشنهاد

عمده قربانیان جنگ و منازعه ، نیز قطع جنگ و برقراری های  یکی از گروه  عنوان  بهصلح ،    روند  درتثبیت جایگاه اشخاص دارای معلولیت  

 به افزایش معلولیت در کشور؛ بس  به هدف تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از روند روآتش 

های مختلف های تعلیمی عمومی، در راستای تعلیمات فراگیر، جهت شمولیت تمامی متعلمان دارای معلولیت توسعه، تجهیز و انکشاف محیط

های تحصیل و های حسی )بینایی و شنوایی(، و ایجاد ظرفیتپذیر  نمودن مواد معلوماتی برای افراد دارای معلولیت ر روند تعلیم، دسترسد

 قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت؛  ۱۹های ذکر شده در ماده ، در نهادهای تحصیالت عالی، با سهولتشدهادآموزش افراد ی

های قوی اجرایی، جهت تطبیق ماده العمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در ادارات خدمات ملکی به هدف ایجاد ضمانتبازنگری طرز

 خدمات ملکی؛ راتا ادهای استخدام اشخاص دارای معلولیت در قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت و فراهم آوری زمینه 22

 های صحی، آموزشی و اقتصادی، بدون تبعیض بر مبنای عوامل معلولیت. شخاص دارای معلولیت در زمینههای حمایت اجتماعی اتوسعۀ برنامه 

  



 

  | 6  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 فصل اول 
 کلیات

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  | ۷  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 مقدمه

رود؛ این افزایش، ناشی از   های جدی امروز جامعه ما به شمار میروند رو به افزایش تعداد اشخاص دارای معلولیت در افغانستان از نگرانی

ی، عدم یا سهل انگاری در  زندگ  وعواملی مانند تداوم جنگ و منازعات مسلحانه،حوادث ترافیکی، رعایت نکردن شرایط ایمنی در محل کار  

 دهد.رخ می  روزههمهی صحی از زنان در دوران بارداری و غیره ، هات مراقبموقع واکسن پولیو و عدم  تطبیق به

 ۱۳۸۴برابر با    2۰۰۵کل جمعیت کشور در سال    ٪2.۷دهد که تعداد اشخاص دارای معلولیت در افغانستان از  یک سروی بنیاد آسیا نشان می

  ۱۵هجری شمسی رسیده است؛ بدین معنا که در جریان  ۱۳۹۸میالدی مطابق با  2۰۱۹کل جمعیت کشور در سال  ٪۱۳.۹خورشیدی به 

گزارش   ۱۳۹۸که ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در سال    گونههمانبنا بر این، اگر جمعیت کشور  ؛  2دهد افزایش را نشان می  ٪۱۱.2سال،  

 رسد.تن می ۴۴۷۵۸۰۰آن به  ٪۱۳.۹باشد،  3تن  ۳22۰۰۰۰۰داده بود، 

مستقیم در منازعات   صورتبهباشند؛ زیرا این افراد، عمدتاً سال می ۴۰تا  ۱۸زرگی از اشخاص دارای معلولیت را مردان و بین سنین  بخش ب

 باشند. ی و روانی ناشی از جنگ و منازعه، مواجه میک یزیفمسلحانه درگیر بوده و به همین دلیل، بیشتر با صدمات 

با توجه به نوع معلولیت خویش، نیازمند حمایت یب اشخاص دارای معلولیت، جزء اقشار آس های ویژه از سوی دولت و  پذیر جامعه بوده و 

ها و  افغانستان وظیفه دارد تا زمینه  ی حقوق بشر و قوانین ملی، دولتالمللنیب. بر بنیاد مفاد قواعد و مقررات  باشندیم  مسئولنهادهای  

نماید و در امر اشتغال و همچنین مشارکت عاری از تبعیض اشخاص دارای  فراهم  آنان  خدمات صحی را برای  شرایط مناسب دسترسی به  

  الت یتحصهای برابر با سایر اشخاص در تعلیم و تربیت و  مندی اشخاص دارای معلولیت را از فرصتی کند؛ شرایط بهرهزیربرنامه معلولیت،  

 گردند، فراهم کند.ن تهیه و تطبیق میهای اجتماعی شهرونداهای ملی که به هدف حمایت عالی و برنامه

روی دسترسی های عمده فرااست، هنوز چالش  افتهی  انجامدر این عرصه ها    کنون  تاهای مهمی که  اما در افغانستان، با وجود اقدامات و تالش

اشخاص   کنندهت یحمای دقیق از سوی دولت و نهادهای  زیربرنامه شان وجود دارد که نیازمند توجه و  اشخاص دارای معلولیت به حقوق بشری 

 دارای معلولیت است. 

های خویش  نماید و یافتهای معلولیت نظارت میکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به گونه مستمر بر وضعیت حقوق بشری اشخاص دار

رساند و گزارش تحقیقی حاضر نیز در همین راستا تهیه و  تقدیم ضمن گزارش مشخصی همراه با پیشنهادهای واضح به نشر می  سالههمهرا  

 گردد. می

ی این تحقیق را جدی گرفته، در اقدامات  هاکمیسیون همچنین امیدوار است که دولت افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای مسئول، یافته

 ها پیشنهادهای این گزارش را نیز مد نظر قرار دهند. گذاریها و پالنسازیاستراتژیک، پالیسی 

 روش تحقیق 

کیفی )روش مختلط(، انجام شده است؛ بدین معنا که، معلومات آماری از دیتابیس اداره قضیه کمیسیون و - این تحقیق، بر بنیاد روش کمی

 ۱۵6است. این معلومات آماری، عالوه بر دیتابیس اداره قضیۀ کمیسیون )که در آن به  آمده  دست به نامه، تحقیق میدانی یا تکمیل پرسش

گردیده(،   استناد  آن  لیوسبهقضیه  در  که  میدانی  تحقیق  در    ۱۵۰۴ۀ  معلولیت  دارای  اشخاص  از  داشتند،   4والیت کشور  22تن  شرکت 

 است. آمدهدست به

مطالعات   لهیوسبهز سویی هم، معلومات مربوط به مفاهیم و مبانی نظری حمایت از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت، با روش کیفی و  ا 

 ای تهیه گردیده است.خانه کتاب

یی که  اهپروژه  ژهی وبههای تحقیقی در افغانستان،  های امنیتی، اجرای پروژهالزم به یادآوری است که، در شرایط کنونی، با توجه به چالش

رغم وجود چنین ها و مخاطراتی همراه بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره بهنیاز به تحقیق میدانی دارد، با دشواری

 

2 The Asia Foundation, MODEL DISABILITY SURVEY OF AFGHANISTAN 2019, March 2020. Available on the following website: 
 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2020/05/Model-Disability-Survey-of-Afghanistan-2019.pdf 

 ول، صفحۀ ا۱۳۹۸اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه برآرود نفوس کشور در سال  3
 هلمندو  هرات، وردک، ننگرهار، لغامن، کرن، کندهار، کندز، سایکاپ، کابلی، غزن، سمنگان، رسپلی، کندیدا، خوست، تخار، ریپنجش، ایپکت، پروان، بلخ، بغالن، انیبام 4
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 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

ی زیرنامهبرهای تحقیقاتی خویش را با دقت الزم و مطابق با اصول معیاری روش تحقیق  ها، تالش کرده اجرای برنامهها و چالشدشواری

 ۀ خویش در این عرصه، انجام دهد.باتجربو  آموختهدانشنماید و با همکاری کارمندان 

 آوری و تحلیل معلومات الف: شیوه جمع

با روش کیفی، تحلیل محتوایی گردیده است. در این    شدهی آورجمع ای  ۀ مطالعات کتابخانهلیوسبه   عمدتاًمعلومات کیفی این تحقیق که  

ی  بردارشیف  ازی ن  مورد ، معلومات  گرفته  قرار   مطالعه   موردعلمی معتبر،    منابع و دیگر    المللی حقوق بشر، قوانین و مقررات ملینبخش اسناد بی

 گردیده است. لیتحل و هیتجزآوری شده و در مرحله بعد، و جمع 

و با  شدهی بند دسته SPSS، با برنامه را گذراندهی گذارکدبندی و  وارد دیتابیس شد،  مراحل جمع   آنکه از پسمعلومات کمی این تحقیق، 

 گذراندن آزمون آلفا کرونباخ، با روش کمی تحلیل گردیده است.

 رها یمتغب: شناسایی 

دارای معلولیت، شناسایی گردیده  المللی حقوق اشخاص  ها و اصول مندرج در کنوانسیون بین های این تحقیق، در استناد به شاخصریمتغ

 باشد.می کنندهلیتعداست که شامل متغیرهای مستقل، وابسته و 

 های دسترسی اشخاص دارای معلولیت به حقوق بشریها و چالشاز: عوامل معلولیت و نیز فرصت   اند   عبارت ی مستقل این تحقیق،  رهایمتغ

 )اعم از ساختارهای حقوقی، سازمانی و اجتماعی(. 

 مندی یا محرومیت اشخاص دارای معلولیت از حقوق بشری. اند از: تعداد افراد، نوع معلولیت و میزان بهرهی وابسته عبارترهایمتغ

 اند از: میزان تحصیالت، سن، جنسیت، حالت مدنی، شغل و محل سکونت جامعۀ نمونه.نیز عبارت کنندهل یتعد یهاریمتغ

 ج: جمعیت آماری و نمونه

کل جمعیت افغانستان )بر پایه بررسی    ٪۱۳.۹جمعیت آماری این تحقیق در مطالعات میدانی، تمام اشخاص دارای معلولیت کشور، شامل  

بود  شدهگفته میلیون  ۳2.2بر بنیاد آمار اداره ملی احصائیه،  ۱۳۹۸باشد. جمعیت کشور در سال ( بنیاد آسیا( می 2۰۱۹)  ۱۳۹۸آماری سال  

 رسد.تن می ۴۴۷۵۸۰۰آن به  ٪۱۳.۹که 

؛  رسندتن می  ۱۵۰۴است، که به    شدهگرفتهتن توسط محقق در نظر    ۱۰تن    ۳۰۰۰۰، از هر  ۴۴۷۵۸۰۰جمعیت نمونه با در نظر داشت عدد  

 والیت کشور تکمیل گردیده است. 22 تن در ۱۵۰۴نامه توسط بنا بر این، پرسش

یک واحد   عنوانبه ها و نواحی شهری  تفاده گردیده است که در آن، ولسوالی اس 5در تعیین محل مصاحبه، از روش جدول انتخاب تصادفی 

 اند.نامه تکمیل نمودهشوندگان با شیوه تصادفی صورت گرفته که پرسشو انتخاب گردیده است. انتخاب پرسش گرفتهاداری در نظر 

نیتی و امکانات سفر همکاران کمیسیون مؤثر بوده و تنها های کشور برای تحقیق میدانی، مسئله امی است که در انتخاب والیت ادآوریقابل

 ها ممکن بوده است. است که به لحاظ امنیتی فرصت مسافرت در آن نامه تکمیل گردیدههای پرسش در والیت

 د: معلومات جامعه نمونه در تحقیقات میدانی 

در تحقیق نیز نقش داشته   کنندهلیتعدهای  شاخص  عنوانبهشود که عمدتاً  در این بخش، معلومات شخصی جامعه نمونه به تحلیل گرفته می

جداگانه مورد   صورت بهاند که شوندگان از عناوینیاست. جنسیت، حالت مدنی، سن، سطح سواد و میزان تحصیالت و محل سکونت پرسش

 است.  گرفته قرار لیتحل و هیتجز

  

 

5 Random digits table 



 

  | ۹  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 شوندگانجنسیت پرسش 

( مرد  ٪۷۹.۳تن )   ۱۱۹2  شامل جامعۀ نمونه،  از میان اشخاص

)   ۳۱۰و   بوده٪2۰.6تن  زن  جنسیتی  (  هویت  تن   2اند. 

 ( از اشتراک کنندگان این تحقیق ثبت نگردیده است.۰.۱٪) 

 شوندگانحالت مدنی پرسش

میل  نامه تکنفری که در این تحقیق، پرسش  ۱۵۰۴از میان  

( ٪۵۴.۹تن )   ۸26متأهل،    هاآن%(  ۳۹.۵تن )   ۵۸6  اند،نموده 

  ۷( بیوه و  ٪۱.۵تن )   2۳( نامزد،  ٪۱.۵تن )   2۳مجرد،  

( ٪2.6تن دیگر )  ۳۹اند. مطلقه بوده  هاآن( ٪۰.۵تن ) 

 اند. نیز به این پرسش پاسخ نداده

 شوندگان سن پرسش

شرکت کنندگان  و پرسش شوندگان تحقیق میدانی،  

تن آنان   ۱۷6ه بندی سنی قرار داشتند که دست ۵در 

سن   سنین    ۱۷۷سال،    ۱۸زیر  بین  ،  2۵تا    ۱۸نفر 

تن بین سنین    ۳2۹،  ۴۰تا    26تن بین سنین    2۴۹

از    ۴۹و    6۰تا    ۴۰ باالتر  نیز  سال عمر    6۰تن دیگر 

 داشتند.

 

سطح سواد و تحصیالت 

 شوندگانپرسش

معلومات این تحقیق نشان داده است که،  

  ۷۴۷شونده،  فرد پرسش  ۱۵۰۴از میان  

 ( بی٪۴۹.۷تن  )   ۹6سواد،  (  (  ٪6.۴تن 

ابتدایی،   )   ۱۸۸دارای سواد  (  ٪۱2.۵تن 

متوسطه،   سطح  )   ۱۴۳تا  تا  ٪۹.۵تن   )

لیسه،   )   ۵۱سطح  سطح  ٪۳.۴تن  تا   )

( تا سطح لیسانس   ٪۴.۴تن )   66بکلوریا،  

( به این پرسش پاسخ  ٪۱۴.2تن )   2۱۳و  

 اند.نداده

۱۱۹2

۳۱۰ 2

جنسیت پرسش شوندگان

مرد زن نامعلوم

مجرد متأهل نامزد بیوه مطلقه نامعلوم مجموع

تعداد ۵۸6 ۸26 2۳ 2۳ ۷ ۳۹ ۱۵۰۴

درصد ۳۹.۰ ۵۴.۹ ۱.۵ ۱.۵ ۰.۵ 2.6 ۱۰۰

۵۸6 ۸26

2۳ 2۳ ۷ ۳۹

۱۵۰۴

۳۹.۰ ۵۴.۹ ۱.۵ ۱.۵ ۰.۵ 2.6 ۱۰۰

حالت مدنی پرسش شوندگان

تعداد درصد

بی سواد
سواد 

ابتدایی
متوسطه لیسته بکلوریا لیسانس بی پاسخ مجموع

تعداد ۷۴۷ ۹6 ۱۸۸ ۱۴۳ ۵۱ 66 2۱۳ ۱۵۰۴

درصد ۴۹.۷ 6.۴ ۱2.۵ ۹.۵ ۳.۴ ۴.۴ ۱۴.2 ۱۰۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱2۰۰
۱۴۰۰
۱6۰۰

سطح سواد و تحصیالت پرسش شوندگان

۱۸زیر سن  2۵تا ۱۸بین  ۴۰تا 2۵بین  6۰تا ۴۰بین  6۰باالتر از  نامعلوم مجموع

تعداد ۱۷6 ۱۷۷ 2۴۹ ۳2۹ ۴۹ ۵2۴ ۱۵۰۴

درصد ۱۱.۷ ۱۱.۸ ۱6.6 2۱.۹ ۳.۳ ۳۴.۸ ۱۰۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱2۰۰
۱۴۰۰
۱6۰۰

سن پرسش شوندگان



 

  | ۱۰  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 دگاننپرسش شوهـ: محل سکونت 

والیت کشور با ترکیب   22اند، در  نامه تکمیل نموده نفری که پرسش   ۱۵۰۴  دهد کهشده از جامعۀ نمونه این تحقیق، نشان می  ثبتمعلومات  

  کردند:زیر زندگی می

 (؛٪۸.۸تن )  ۱۳2: انیباموالیت 

 (؛ ٪۴.۰تن )  6۰: بغالنوالیت 

 (؛ ٪۱۰.۰تن )  ۱۵۰: بلخوالیت 

 (؛٪۱.۵تن )  2۳: پروانوالیت 

 (؛٪2.۱تن )  ۳۱: ایپکتوالیت 

 (؛٪۱.2تن )  ۱۸: ریپنجشوالیت 

 (؛٪۱.۴تن )  2۱: تخاروالیت 

 (؛ ٪۱.۴تن )  2۱: خوستوالیت 

 (؛٪۱.۸تن )  2۷ی: کندیداوالیت 

 (؛٪2.۰تن )  ۳۰: سرپلوالیت 

 (؛٪۱.6تن )  2۴: سمنگانوالیت 

 (؛٪2.۳تن )  ۳۵ی: غزنوالیت 

 (؛٪۹.۵تن )  ۱۴۳: کابلوالیت 

 (؛٪۱.2تن )  ۱۸: سایکاپوالیت 

 (؛٪۷.۳تن )  ۱۱۰: کندزوالیت 

 (؛٪۹.۵تن )  ۱۴۳: کندهاروالیت 

 (؛٪۱.۴تن )  2۱: کنروالیت 

 (؛٪۴.۵تن )  6۸: لغمانوالیت 

 (؛٪۸.۹تن )  ۱۳۴: ننگرهاروالیت 

 (؛٪2.6تن )  ۳۹: وردکوالیت 

 (؛٪۱۵.۹تن )  2۳۹: هراتوالیت 

 (.٪۱.۱تن )  ۱۷: هلمندو نیز والیت 

 

  

 

 

 

 

۱۳2

6۰

۱۵۰

2۳

۳۱

۱۸

2۱

2۱

2۷

۳۰

2۴

۳۵

۱۴۳

۱۸

۱۱۰

۱۴۳

2۱

6۸

۱۳۴

۳۹

2۳۹

۱۷

۱۵۰۴

۸.۸

۴.۰

۱۰.۰

۱.۵

2.۱

۱.2

۱.۴

۱.۴

۱.۸

2.۰

۱.6

2.۳

۹.۵

۱.2

۷.۳

۹.۵

۱.۴

۴.۵

۸.۹

2.6

۱۵.۹

۱.۱

۱۰۰

۰ 2۰۰ ۴۰۰ 6۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱2۰۰ ۱۴۰۰ ۱6۰۰

بامیان

بغالن

بلخ

پروان

پکتیا

پنجشیر

تخار

خوست

دای کوندی

سرپل

سمنگان

غزنی

کابل

کاپیسا

کندز

کندهار

کنر

لغمان

ننگرهار

وردک

هرات

هلمند

مجموع

محل سکونت پرسش شوندگان

فیصدی تعداد



 

  | ۱۱  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 فصل دوم
 مبانی حقوقی

 

 

 

 

  



 

  | ۱2  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 اشخاص دارای معلولیت سازوکارهای حقوقی حمایت از 

اند. این برابری در قدم  مورد تأکید قرار داده و پذیرفته  را  ها آنالمللی و دولت است که امروز تمام مجامع بین  یها، اصلبرابری میان انسان 

همه برای زندگی کردن یا حق حیات، حق برخورداری از کرامت انسانی، حق تعیین سرنوشت و حق   انهیگیرنده حق مساو  بر   در  ،نخست

 فعالین حقوق بشر است.  لیان متمادی حاصل تالش و زحمت سا ،آمده دست  که امروزه روی این موارد به ینظر باشد. اتفاقآزادی بیان می

گواه تحول   ،توجه جوامع مختلف بوده و بررسی سـیر تـاریخی این موضوع  دوران باستان مورد همان  از    ،وضعیت اشخاص دارای معلولیت

 است.تغییرات به گونه مرحله ای، رو به مثبت  بوده  ،زمانبا گذر  منفی بوده و  هادگاهیالبته در ابتدا د اسـت. بوده عمیقی در این حـوزه 

است که    یاند. این در حالاجتماعی قرار داشته  یهات یمختلف تبعیض و محرومگونه های  در طول تاریخ در معرض    ،اشخاص دارای معلولیت

مله اعالمیه جهانی حقوق بشر،  ج  اصولی چون کرامت ذاتی انسان، اصل برابری و اصل عدم تبعیض که در بسیاری اسناد حقوق بشری از 

مقتضی   اند،به رسمیت شناخته شدهالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و...  المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینمیثاق بین

  عیت دیگری است. از ها بدون هرگونه تمایز از حیث رنگ، نژاد، جنس، زبان، والدت یا هر وضمندی از حقوق و آزادیبهره  ،هابرابری انسان

  است، لیکن هنوز هم تردیدهایی در   شده  رفتهیامری بدیهی و پذ  ،های بشریامروزه اگرچه برخورداری افراد دارای معلولیت از حق  ، رو  نیا

از حق  ۀنیزم فقدان  خورندبه چشم می ها  برخی  و  معلولیت  دارای  افراد  از وضعیت خاص  گرفته  نشأت  بیشتر  تردیدها  این  در  یا ضعف  . 

توانایی  ها  برخی ویژگیبینانه نسبت به  های واقع نگرش افراد    یهاو  بااین  ازوجود تحوالتی که در سطح بین  است.  لحاظ حقوق   المللی 

 6ای از ابهام قرار دارد. به وقوع پیوسته، هنوز محدوده دقیق حقوق اجتماعی این دسته از افراد در هالهاشخاص دارای معلولیت اجتماعی 

که صریحاً    ییهاافراد دارای معلولیت در میان گروه 7حقوق بشر نامرئی بودند.   یالمللنیاشخاص دارای معلولیت تا همین اواخر در قوانین ب

  در برابر تبعیض در اسناد حقوق بشری پس از جنگ دوم جهانی )منشور حقوق بشر( و همچنین در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد 

 ۱۹۸۴نخستین بار در سال    ،تمرکز ویژه به حقوق اشخاص دارای معلولیت در سطح سازمان ملل متحد 8اند.فته، ذکر نشده گر  قرار  تیحما

در این عرصه برداشته شد که اینک طی دو    یهاگام  ،آن  از   بعد  9.صورت گرفته است  هاتیتوسط کمیته فرعی منع تبعیض و حمایت اقل

در نظام  نیز در مبحثی در مورد حقوق این اشخاص  و بعداً    یالمللنیای معلولیت در اسناد بحقوق اشخاص داریکی در خصوص    ،مبحث

 .ردیگقرار میبررسی مورد  ،حقوقی کشور

 

 یالمللنیحقوق اشخاص دارای معلولیت در اسناد بالف: 

 

  ی ها. اولین جوامع و سازمانگرددیرن بیستم برمحمایت از افراد دارای معلولیت به اواخر قرن نوزدهم و اوایل ق  یهاآغاز جنبش   ی،کل  طور  به

شدند.   تأسیسدر انگلستان    ۱۸۹۰و برای اشخاص دارای معلولیت شنوایی در سال    ۱۸۸۹حمایت از اشخاص دارای معلولیت بینایی در سال  

ها بعد از پایان جنگ جهانی اول و همراه با بازگشت افراد دارای معلولیت بینایی و دیگر اشخاص دارای معلولیت ، این جنبشمتحدهاالتیدر ا

  سئله جامعه ملل بود که م   ۱۹2۴برای اولین بار در اعالمیه حقوق کودک مصوب    ی،المللن ینگ به وطن فعال شدند. در سطح بناشی از ج

 توجه قرار گرفت. حمایت از افراد دارای معلولیت )مشخصاً کودکان دارای معلولیت ذهنی( مورد

حقوق مدنی و سیاسی و حقوق   یالمللن یتصویب دو میثاق ب  و نیز  ۱۳۴۸تدوین منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب   

، شناسایی عام حقوق اساسی بشر را در قالب حقوقی فراهم کردند. در این اسناد، از تعلق تمام ۱۹66اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 

توجه قرار  طور خاص مورد به ،اد دارای معلولیتو افر شده ادیتبعیضی  گونهچی بدون ه ،اساسی نسبت به کلیه افراد بشر یهای حقوق و آزاد

حقوق   یالمللنی(، اعالمیه کنفرانس ب۱۹6۵)   یگونه تبعیض نژاد  دیگری مانند کنوانسیون رفع هرحقوق بشری  اند. همچنین اسناد  نگرفته

گر اشکال رفتار ظالمانه و ضد (، کنوانسیون ممنوعیت شکنجه و دی۱۹۷۹(، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ) ۱۹6۸بشر تهران ) 

 اند. توجه قرار داده حقوق تمام افراد را مورد ،( نیز به صورتی کلی۱۹۹۰( و اعالمیه اسالمی حقوق ) ۱۹۸۴)  یانسان

 

 موسوی، عاطفه، 1396. بررسی حقوق اجتامعی افراد دارای معلولیت در اسناد بین املللی، دومین کنفرانس بین املللی رویکرد های نوین علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری.  6
 رمضانی قوام آبادی، محمد حسین. 1390. حامیت از معلولین در حقوق بین امللل. فصلنامۀ علمی-پژوهشی ر فاه اجتامعی، سال یازدهم، شامره 41، ص 341.  7
8 Arlene S. Kanter, 2015. The development of disability rights under international law: from charity to human rights, Routledge. 
9 Marcia Rioux and Anne Carbert, Human rights and disability: the international content, Journal on Developmental Disabilities, Vol. 10 No. 2. 



 

  | ۱۳  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

مهم دیگری وجود دارند که ضمن شناسایی و حمایت از حقوق گروهی یا کلیه افراد انسانی، حقوق   ی، اسناد حقوق بشرهانیاما در کنار ا 

خود، به وضعیت    ۳۹و    ۳۳،  2۳طی مواد    ۱۹۸۹اند. کنوانسیون حقوق کودک مصوب  قرار داده   دیفراد دارای معلولیت را نیز مشخصاً مورد تأکا

آورده است؛ کشورهای طرف کنوانسیون اذعان   2۳بند یک ماده    کودکان دارای معلولیت توجه خاص مبذول داشته است. این کنوانسیون در

باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکای به نفس بوده و شرکت فعال   ، دچار نقص است  ، نظر ذهنی یا جسمی  از دارند کودکی که  

 10.کودک در جامعه را تسهیل کند، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود

؛ کودکی که ازلحاظ بدنی،  کندیکرده و اعالم ممعلولیت اشارههمچنین اعالمیه جهانی حقوق کودک در اصل پنجم خود به کودکان دارای  

با وضع خاص وی قرار گیرد.  باید تحت توجه خاص آموزش و مراقبت الزم متناسب  کنفرانس جهانی  11فکری یا اجتماعی معلول است 

اساسی، جهانی هستند و    یهای شر و آزادنیز در بخشی از اعالمیه پایانی خود صراحتاً بیان داشته که کلیه حقوق ب  ۱۹۹۳حقوق بشر ویانا  

. کلیه افراد از بدو تولد یکسان هستند و از حقوق مشترک حیات، رفاه، آموزش، کار، شوندیبدون استثنا شامل افراد دارای معلولیت نیز م

منفی   زیآمضیا رفتار تبعاجتماعی برخوردار هستند. بنابراین هر نوع تبعیض مستقیم ی  یهازندگی مستقل و شرکت فعال در کلیه جنبه 

قوانینی را برای تضمین  ،در صورت لزوم خواهدیها م. کنفرانس جهانی از دولت شودینسبت به فرد دارای معلولیت، نقض حقوق فرد تلقی م

 12.برخورداری افراد دارای معلولیت از این حقوق تصویب کنند

نمارک برگزار شد، در اعالمیه  ادر کشور د  ۱۹۹۵ها در مارچ  سران دولتهمچنین کنفرانس جهانی توسعه اجتماعی کپنهاگ که با حضور  

. اینان در اکثر  دهندیجمعیت جهان را تشکیل م  دهمکی، یعنی  هاتیاقل  نیترپایانی خود آورده است؛ اشخاص دارای معلولیت یکی از بزرگ

 یریپذبیتر ممکن است از آسعالوه در تمامی کشورها، افراد مسن هاند. بموارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن درداده

محیطی قانونی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و   میکنیها تعهد مخصوص در برابر طرد شدن و فقر در رنج باشند. بنابراین، ما روسای دولت به

 13اقتصادی که دسترسی به توسعه اجتماعی را میسر سازد فراهم آوریم.

که جهت تضمین برخورداری برابر عموم    یی هاها باید بر تالشکه دولت  دارد یهم در این رابطه تصریح م   ۱۹۹۵اعالمیه کنفرانس جهانی زن  

که درراه توانمندسازی و پیشرفت آنان به دلیل عواملی   یابنیادین و حذف موانع چندگانه یهایزنان و دختران از جمیع حقوق بشر و آزاد

 14سن، زبان، قومیت، فرهنگ، دین یا معلولیت یا بومی بودن وجود دارد، بیفزایند.  چون نژاد،

در چارچوب اسناد حقوقی خاص    افراد دارای معلولیتحمایت از  بر عالوه حمایت از اشخاص دارای معلولیت در اسناد عمومی حقوق بشر،  

نیز به افراد دارای معلولیت  تعداد  افزامتعاقب رشد جمعیت جهان،   ت یکفااست. جنگ و سایر اشکال خشونت، عدم  افتهیش یطور مستمر 

ه سازمان ملل از عوامل افزایش تعداد این افراد است. به همین خاطر است ک  ها ی ماریبهداشتی، سوانح طبیعی و اقسام مختلف ب یهامراقبت 

نخستین در  یها ، برای دفاع از حقوق بنیادین بشر ازجمله افرادی که دارای معلولیت هستند، تالش کرده است. گام سیسأمتحد از ابتدای ت

از سوی مجمع عمومی   ۱۹۷۱دسامبر    2۰این زمینه از سوی سازمان ملل متحد با تصویب اعالمیه حقوق اشخاص دارای اختالالت روانی در  

اساسی مندرج در اعالمیه   یهای که اشخاص مذکور نیز مانند سایر اشخاص از کلیه حقوق بشر و آزاد داردیداشته شد. این اعالمیه بیان مبر

منظور همسان کردن کامل اشخاص دارای  مربوط برخوردارند. همچنین اعالمیه فوق راهکارهایی را به  یهامانیجهانی حقوق بشر و سایر پ

 15.دهدیمعه ارائه ممعلولیت با جا

 

10 Convention on the Rights of the Child Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 
1989, accessible at https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf 
11 Declaration of the Rights of the Child (1959)G.A. res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 19, U.N. Doc. A/4354. Accessible at 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/1DeclarationoftheRightsoftheChild(1959).aspx 
12  Vienna Declaration and Program of Action, Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993 accessible at 
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx 
13 Final Report of the World Summit for Social Development (also includes the Copenhagen Declaration and Program of Action), A/CONF.166/9 accessible at 
https://undocs.org/A/CONF.166/9  Action for Equality, Development and Peace, (BEIJING DECLARATION). (1995). Accessible at 
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingdeclaration.html 
Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons, (1971). Proclaimed by General Assembly resolution 2856 (XXVI) accessible at 
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfMentallyRetardedPersons.aspx 
 
15  Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons, (1971). Proclaimed by General Assembly resolution 2856 (XXVI) accessible at 
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfMentallyRetardedPersons.aspx  
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  | ۱۴  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

افراد  ۱۹۷۵در سال    کلیه  در مورد  از سوی مجمع عمومی،  دیگری  و    یتمعلول  دارای  اعالمیه  ملی  آن حمایت  در  که  تصویب رسید  به 

 ،فرادمانند سایر انیز به   یتمعلول  دارای  مورد تشویق قرار گرفت. اعالمیه بیان داشته که افراد  اشخاص دارای معلولیتاز حقوق    یالمللنیب

صورت بگیرد. اعالمیه همچنین حقوق افراد    یدآنان با  ییاتکادارای حقوق مدنی و سیاسی هستند و اقدامات الزم جهت خودکفایی و خود

  ۱6مجمع عمومی در گامی دیگر در تاریخ   16.و خدمات اجتماعی را مطرح کرده است  صحیدارای معلولیت در خصوص آموزش، خدمات  

اشخاص دارای معلولیت   یالمللنیسال ب 17کرد.  یگذارنام  اشخاص دارای معلولیت  یالمللنیعنوان سال برا به  ۱۹۸۱، سال  ۱۹۷6دسامبر  

زیادی ازجمله برگزاری اولین کنگره   یهایی ها و گردهماعلمی، کنفرانس   یهامتعددی برای افراد معلول بود. انجام پژوهش   یهاتوأم با برنامه 

 افراد دارای معلولیت در سنگاپور در طول این سال برگزار شد. یالمللنیب

منظور بررسی پیشنهاد تدوین کنوانسیونی  را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک کمیته موقت  2۰۰۱در دسامبر سال  

کنوانسیونی راجع به    سینوشیپ  ،تینها  و ترویج حقوق و منزلت آنان ایجاد کرد. در   لولیتاشخاص دارای معجامع و کامل برای حمایت از  

  ی، کل  طور  . بهمرعی االجرا شد  2۰۰۸و در سال   به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید   2۰۰۷  چ مار  ۳۰حقوق معلوالن در تاریخ  

ها مواجه  دارای معلولیت در راستای استیفای کامل حقوقشان با آنهدف از تصویب چنین کنوانسیونی شناسایی موانعی است که اشخاص  

این کنوانسیون حاوی مجموعه متنوعی   .و عدالت اجتماعی بنیادین حقوق بشر یعنی؛ کرامت، برابری  یهااست بر ارزش  یدیهستند و نیز تأک

( و میثاق حقوق سیاسی و ۱۹۴۸نی حقوق بشر ) از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعالمیه جها

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ افراد دارای معلولیت است۱۹66)   یحقوق  نیز    .( برای  فصل    دهۀ اخیر،  و نیم  کیکم  دستدر  در کشور ما 

افراد دارای  امتیازات  جهانی حقوق و  کنوانسیون  در خصوص اشخاص دارای معلولیت بوده است. مسیر تصویب    یمناسبی به لحاظ قانون ساز

صورت رسمی به این میثاق پیوسته و قوه به   ۱۳۹۰و افغانستان در سال    شدهی سپر  یخوبگذاری به در افغانستان در مرحلۀ قانون معلولیت  

 18مقننه کشور الحاق افغانستان را به این میثاق مورد تأیید قرارداد.

  ی انسان  ری(، ممنوعیت هرگونه شکنجه و رفتار غ۱۴)ماده    ی (، آزادی و امنیت شخص۱۰(، حق حیات )ماده  ۵برابری و عدم تبعیض )ماده  

(، استقالل زندگی و ورود به  22و  2۳(، احترام به حرمت حق خلوت، منزل و خانواده )مواد 2۱(، آزادی بیان و عقیده )ماده ۱۵و  ۱6)مواد 

(،  ۱2و    ۹(، امکان دسترسی به امکانات جامعه )مواد  2۹)ماده    ی (، مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاس2۴(، آموزش )ماده  ۱۹جامعه )ماده  

 ی( و مشارکت در زندگی فرهنگی، ورزشی و تفریح2۸)ماده    یاجتماع  نی(، تأم2۷(، اشتغال )ماده  2۵و    26)مواد    یشبخحق سالمت و توان

طبق   خواهدیها مدر سطح ملی است که طی آن از دولت (. این کنوانسیون همچنین متضمن یک نظام کنترل و نظارت دائمی۳۰)ماده  

، طراحی،  شدهییترویج، حمایت و نظارت بر اجرای حقوقی که در کنوانسیون حاضر شناسا  سیستم حقوقی و اجرایی خود، چارچوبی را جهت

 . ایجاد و تقویت کنند

منظور تسهیل در  این معاهده به مرعی االجرا گردید.  2۰۱۸به تصویب رسید که در سال    2۰۱۳در سال  معاهده مراکش    ،بر همین منوال

رایت جهت استفاده اشخاص دارای معلولیت بینایی و نیز سایر   و سایر آثار تحت قانون کاپیها دسترس از کتابقابل  یهاخلق نمودن نسخه 

موجب آن، که به  دینمای را تنظیم م  ییآن، هنجارها  کنندهب ی تصو  ی. معاهده برای کشورها شماردیرا مجاز م  ییمعلوالن خوانشی، استثناها

ذینفع   یدسترس برای قشرهاصورت قابل، به ینماید تا صدور و ورود مواد چاپ  در قسمت قوانین داخلی حق طبع و نشر ایجاد  ییاستثناها

روبه  سهولت  با  معاهده،  گردد.این  شبکه در   19رو  پیگیر  تالش  با  نیز  مدنی  یهاافغانستان  نهاد  یامجموعه   ژهیوبه   ،جامعه  عرصه   یهااز 

باالخره در سال  کنون نیز ادامه دارد،    تاشروع شده و    2۰۱۳پیگیر که از بدو امضای آن در مراکش در    یهایمعلولیت، به دنبال دادخواه

االجرا   عیصورت مر، بهشورای ملیاز تصویب    نگذشت  بااین سند  طی مراحل قانونی در دولت،    ،طوالنی  یهاموم   و  ، به دنبال مهر2۰۱۸

 درآمده است.

 ظام حقوقی افغانستانی معلولیت در ناحقوق اشخاص دارب: 

 

 

16  Declaration on the Rights of Disabled Persons. (1975). Proclaimed by General Assembly resolution 3447 (XXX) accessible at 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/res3447.pdf 
17 International Year of Disabled Persons, (1976) Resolution adopted by the General Assembly, 31/123. accessible at http://www.un-documents.net/a31r123.htm 

 . 1390جوزا  25مورخ   1052ولیت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جریده رسمی شامره کنوانسیون حقوق افراد دارای معل 18
19  Marrakesh treaty  to facilitate access to published works for Persons who are visually disabled, (2013). Accessible at 
www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=382&plang=en 
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  | ۱۵  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

، تحت عنوان حقوق اساسی و وجایب اتباع، حقوق شهروندان کشور را ۱۳۸2فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، مصوب  

ماده پنجاه و سوم قانون اساسی، دولت را مکلف به اتخاذ تدابیر الزم جهت بازتوانی اشخاص   20ی مختلف تضمین نموده است.هاعرصهدر  

طی مصوبه   ت،قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیاساسی،    قانون  مادهبه تأسی از همین    . به همین ترتیبسازدیمارای معلولیت  د

تو  2۸/۹/۱۳۸۸مورخ    ۱۵6 از  در سه فصل و چهل ماده در جریده رسمی به نشر   ی،جمهورسیرئ  شیحمجلس نمایندگان تصویب و بعد 

 ی اشخاص دارای معلولیت است.و بازتوانهدف این قانون، حمایت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تعلیمی، تربیتی، ورزشی  21رسید.

ایجاد مراکز  2۳اده حق کار، م 22ارائه خدمات صحی توسط وزارت صحت عامه، ماده  2۱این قانون، آموزش فنی و حرفوی، ماده  2۰ماده 

 بازتوانی را برای اشخاص دارای معلولیت تضمین نموده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 قانون اساسی جمهو ری اسالمی افغانستان )1382(. جریده رسمی شامره 818 20
 قانون حقو ق و امتیازات معلولین )1388(. جریده رسمی شامره  21



 

  | ۱6  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 فصل سوم
 های آماری تحلیل داده

 

 

 

 

  



 

  | ۱۷  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 های آماریتحلیل داده

سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشخاص دارای معلولیت -در این بخش، معلوماتی مربوط به معلولیت و مصادیق حقوق مدنی

، این بخش به تحلیل معلوماتی پرداخته است مشخصصورت  است. به   آمدهدستبه تحقیقات میدانی    جهیدرنتشود که  به تحلیل گرفته می 

ی از  مندبهرهو میزان دسترسی افراد دارای معلولیت به حقوقی مثل حق  شده دادهولیت پرسش شوندگان توضیح که در آن، نوع و علل معل

ی، حق مشارکت، حق دسترسی به اسناد قانونی هویت، حق دسترسی به آموزش، حق دسترسی به سانناامنیت، آزادی شخصی و کرامت  

 است. شدهفتهگرهای اجتماعی به بررسی خدمات صحی، حق کار و حمایت

 الف: نوع معلولیت 

ی، کیزیفاند، از میان دسته بندی های مختلف معلولیت، اعم از معلولیت  جامعه نمونه این تحقیق، که با تکمیل پرسشنامه ها اشتراک کرده

توان  ف معلولیت را می. معلومات این بخش نشان داده است که در افغانستان، افراد دارای انواع مختلاندشده  انتخابروانی  -حسی و ذهنی

ی، شاخص اصلی اختالالت مربوط کیزیفاختصاص داده است. در معلولیت    به خودی بیشترین رقم را  کیزیفیافت که از این میان، معلولیت  

ها، مانند: قطع دست، پا یا سایر اعضای نوع آن، از دست دادن یا اختالل در کارکرد اندام  نیترع یشاکه   22باشدبه فیزیک یا جسم افراد می 

بندی بدن، اختالالت بیولوژیکی  های مربوط به استخوان عصبی یا ضایعات نخاعی، فلج بخش یا تمام بدن، ناهنجاری ستمیسبدن، اختالالت 

و سایر عارضه های مشابه، نابینایی، ناشنوایی و اختالالت گفتاری،   25، اوتیسم24ابت ی، تنفسی، کلیوی، دیقلبهای  نارسایی 23و میتابولیسمی 

گونه  جداگانه    بههای حسی فیزیکی است که  ۀ معلولیت مجموعریزهای بینایی، شنوایی و گفتاری، از  ی است که معلولیت ادآوری  قابلباشد.  می

 ی گردیده است.بنددسته با عنوان معلولیت حسی 

باشد که اختالالت یا تأخر در رشد ذهنی، اختالالت  روانی، شاخص اصلی، همانا مشکالت ذهنی و روانی افراد می-در معلولیت ذهنیهمچنین  

 .26آیند می حساببهترین انواع آن ادراک، اختالالت تفکر، اختالالت حافظه، اختالالت عاطفه و اختالالت هوشیاری، از مهم

 

، نرش شده در ویب سایت متخصصین توان درمان، قابل دریافت در ۱۳۹۸راشدی، محمد جواد، معلولیت چیست؟ )طبقه بندی انواع معوللیت(   22
https://tavandarman.com/handicap/ 

متابولیسم مجموعه ٔ   اعاملی که در سلولها و انساج بدن مبنظور عمل اصلی تغذیه و تبادالت مواد غذائی )جذب مواد الزم و دفع مواد زائد( انجام میشود. )منبع  23

 فرهنگ دهخدا(
دیابت نوعی بیامری مزمن است که در آن بدن منیتواند از گلوکز استفاده و یا آن را ذخیره کند. گلوکز نوعی قند است که اگر در خون جمع شود باعث باال رفنت قند  24

کرد اشاره توانمی نیز بارداری دیابت و دیابتپیش به اصلی نوع دو این جز به ٫۲و نوع  ۱شود. دو نوع اصلی از این بیامری وجود دارد؛ دیابت نوع خون می . )منبع:  
https://kermany.com/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ | )مجله سالمتی دکتر کرمانی 
25  Buy Generic 100mg Viagra in Our Online Pharmacyاوتیسم عبارت است از یک نوع ناتوانی تکاملی که در متام عمر ادامه پیدا می کند. منبع:  
(ddhealthinfo.org) 
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معلولیت فیزیکی نقص

عضو
معلولیت حسی فیزیکی

معلولیت های بیولوژیکی

و میتابولیسمی

معلویت های ذهنی و 

روانی
معلولیت مضاعف مجموع

تعداد ۱۰۴2 2۹۴ ۴2 6۸ ۵۸ ۱۵۰۴

درصد 6۹.۳ ۱۹.۵ 2.۸ ۴.۵ ۳.۹ ۱۰۰

۱۰۴2

2۹۴
۴2 6۸ ۵۸

۱۵۰۴

6۹.۳ ۱۹.۵ 2.۸ ۴.۵ ۳.۹ ۱۰۰

نوع معلولویت پرسش شوندگان

تعداد درصد

https://kermany.com/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://kermany.com/
http://www.ddhealthinfo.org/
http://www.ddhealthinfo.org/


 

  | ۱۸  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

( آنان معلولیت فیزیکی از نوع از دست  ٪6۹.۳تن )   ۱۰۴2اند،  نامه تکمیل نموده تنی که پرسش   ۱۵۰۴های این تحقیق، از میان  یافتهبر بنیاد  

ی بیولوژیکی و متابولیسمی هاتیمعلولدیگر با    (٪2.۸تن )   ۴2و    ( با معلولیت حسی فیزیکی٪۱۹.۵تن )   2۹۴اند. همچنین  دادن عضو داشته

، صرع، میرگی و  فشارخونهای شکر، دیابت، مثل بیماری

( با معلولیت ذهنی ٪۴.۵تن )   6۸اند.  اوتیسم مواجه بوده 

( معلولیت ٪۳.۹تن )  ۵۸، تینها  درو روانی مواجه بوده و 

با دو یا بیشتر از دو نوع معلولیت مواجه   مضاعف، یعنی 

 اند.بوده

که  کسانی  میان  حسی  از  معلولیت  مواجه  -با  فیزیکی 

)   ۱۷۸بودند،   معلولیت    ٪6۰.۵تن  حسی(  معلوالن  کل 

)   ۱۰6بینایی،   و  ٪۳6.۱تن  شنوایی  معلولیت  تن    ۱۰( 

 اند.گفتاری داشته تیمعلول ( ٪۳.۴دیگر ) 

 ب: عوامل معلولیت 

های است. عواملی مثل جنگ و برخورد با ماین های این تحقیق نشان داده است که عوامل مختلفی سبب معلولیت افراد در کشور بودهیافته

ترافیکی، عدم موجودیت تدابیر ایمنی در محل زندگی و کار، عدم تطبیق واکسن، به ویژه    حوادثکنار جاده، مصرف داروهای خودسرانه،  

 واکسن پولیو و عدم مراقبت بهداشتی از زنان در دوران بارداری.

 

و معلول   دهیدمستقیم از جنگ و منازعه آسیب    صورتبه( از اشخاص دارای معلولیت،  ٪۴۰.2)   تن  6۰۵های این تحقیق،  بر اساس یافته

بگوییم که در مجموع،    میتوانیماند. در نتیجه،  ه، معلول گردیدهجاد  کناری  هانیما( دیگر به اثر انفجار  ٪۱.۵تن )   22  . عالوه بر این، انددهیگرد

 های کنار جاده بوده است. ل در این پژوهش، جنگ و ماین( از افرا شام٪۴۱.۷تن )  62۷علت معلولیت 

 ر یتداب  تیرعا  عدم ( به اثر  ٪۴.۸تن )   ۷2ی،  کی تراف  ثحواد( به اثر  ٪۱.۹)   تن  2۹ۀ مصرف خودسرانۀ دارو،  جینت  در(  ٪۱.2تن )  ۱۸  همچنین

، به ویژه واکسن  قیتطب  عدم( به اثر  ٪۴.۰تن )   6۰،  در محل کار  یمنیا  ریتداب  ت یرعا  عدم( به اثر  ٪۱.۵تن )   22ی و  در محل زندگ  نیمیا

(  ٪۴2.۸)   تن  6۴۴اند. علت معلولیت  ی، معلول گردیدهزنان در دوران بارداربهداشتی از  مراقبت    عدم ( به اثر  ٪2.۱)   تن  ۳2واکسن پولیو،  

 نیز مشخص نگردیده است. ماندهیباق

افغانستان بوده و  تراین معلومات نشان داده است که جنگ از مهم افراد که نوع عامل معلولیت خویش را   ٪۴۱.۷ین عوامل معلولیت در 

 اند.های کنار جاده معلول گردیده اند که در اثر صدمات ناشی از جنگ و ماینگرده  دیتائ مشخص نموده

 

معلولیت بینایی معلولیت شنوایی معلولیت گفتاری مجموع

تعداد ۱۷۸ ۱۰6 ۱۰ 2۹۴

درصد 6۰.۵ ۳6.۱ ۳.۴ ۱۰۰

۱۷۸
۱۰6

۱۰

2۹۴

6۰.۵ ۳6.۱
۳.۴

۱۰۰

نوع معلولیت حسی پرسش شوندگان

تعداد درصد

جنگ
ماین های کنار 

جاده

مصرف 

خودسرانه 

دارو

حوادث 

ترافیکی

عدم رعایت 

ی تدابیر ایمین

در محل 

زندگی 

عدم رعایت 

ی تدابیر ایمین

در محل کار

عدم تطبیق 

واکسن

عدم مراقبت 

زنان در دوران 

بارداری

نامعلوم مجموع

تعداد 6۰۵ 22 ۱۸ 2۹ ۷2 22 6۰ ۳2 6۴۴ ۱۵۰۴

درصد ۴۰.2 ۱.۵ ۱.2 ۱.۹ ۴.۸ ۱.۵ ۴.۰ 2.۱ ۴2.۸ ۱۰۰

6۰۵

22 ۱۸ 2۹ ۷2 22 6۰ ۳2

6۴۴

۱۵۰۴

۴۰.2 ۱.۵ ۱.2 ۱.۹ ۴.۸ ۱.۵ ۴.۰ 2.۱ ۴2.۸ ۱۰۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱2۰۰
۱۴۰۰
۱6۰۰

معلولیتعوامل

تعداد درصد



 

  | ۱۹  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 میزان دسترسی به حقوق مدنی و سیاسی 

کنوانسیون  مفاد  اساس  به ۱۹66های  بر  بشر  مصادیق حقوق  کلی،  ،  گروه  مدنی  دو  و  -یعنی حقوق  اجتماعی  اقتصادی،  و حقوق  سیاسی 

ی شده که حق حیات، حق آزادی و کرامت انسانی، حق تابعیت و دسترسی به اسناد مربوط به آن، حق رهایی از خشونت،  بنددستهفرهنگی،  

 رود. سیاسی به شمار می-ترین مصادیق حقوق مدنیمهمحق دسترسی به عدالت و رهایی از شکنجه، حق مشارکت و عدم تبعیض، از 

، میزان ۱۳۹۹سیاسی اشخاص دارای معلولیت در جریان سال  -نتایج نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت حقوق مدنی

 شود. نشان داده که ذیالً به تحلیل گرفته می ادشده دسترسی آنان را به حقوق ی

 نیت و آزادی شخصیالف: کرامت انسانی، ام

های صحی و غیره بر تعدادی از افراد جامعه  معلولیت، پدیده ای است که به واسطه عواملی مثل جنگ و منازعه یا حوادث طبیعی و چالش

تدابیر و  عارض گردیده است. این اشخاص، جزء اقشار آسیب نیازمند حمایت جهت تشویق به مشارکت،   پذیر جامعه به شمار میآیند و 

های برابر رشد و ترقی علمی، مسلکی و مهارتی، در حوزه های یابی بدون تبعیض به فرصت توانی و نیز زمینه سازی دست یزات خاص بازتجه

که در   گونههمانباشند.  فردی و اجتماعی، با همکاری و مشارکت خانواده، اجتماع و همچنین دولت و نهادهای مسئول در این زمینه، می

تدابیری را    دارندفه یوظها  اشاره گردید، بر بنیاد مفاد ماده سوم کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، دولت   تحقیقمبانی حقوقی این  

برابر آسیب  آنان  شده  محافظتهای اجتماعی  اتخاذ نمایند که اشخاص دارای معلولیت در  آزادی فردی  انسانی و امنیت و   مورد، کرامت 

 و مورد توهین و تحقیر قرار نگیرند.  دوش گذاشتههای انسانی و بشری احترام بخشی از تفاوت عنوان بهبوده و به معلولیت آنان  تیحما

یافته بنیاد  بر  تحقیق،  اما  این  کل   ٪۳۸.۱های 

یعنی   تحقیق  شامل  تأیید   تن  ۵۷۳اشخاص 

و  نموده  خانه  در  خویش  معلولیت  دلیل  به  که  اند 

توهین مورد  و  بوده  مواجه  خشونت  با  ، اجتماع، 

اذیت   و  آزار  و  اما  اندگرفته  قرارتحقیر  تن   ۹۳۱؛ 

با ( گفته 6۱.۹٪)  اند که به دلیل معلولیت خویش، 

خشونت روبرو نبوده و توهین، تحقیر و آزار و اذیت  

 اند.نگردیده

خشونت   مورد  که  کسانی  میان  با   قرارگرفتهاز  و 

تن   ۱۴اند،  روبرو بوده   تیاذ  و  آزارتوهین، تحقیر و  

ی در محیط خانه و  کیزیخشونت فانی  ( قرب2.۴٪) 

  تیحما( از نبود  ٪6۸.2تن )   ۳۹۱اند،  اجتماع بوده 

دولت،   و  مردم  اعضای خانواده،  تن    ۱2۷از جانب 

از  22.2٪)  توه  ریتحق(  )   ۱۸،  نیو  از  ٪۳.۱تن   )

 اند.و اقارب، شکایت داشته دوستانبا آمد  و رفت منع ( از  ٪۴تن )  2۳ی، مجامع عموممحالت عام و  ورود به ممانعت

  

قربانی بوده ام قربانی نبوده ام مجموع

تعداد ۵۷۳ ۹۳۱ ۱۵۰۴

درصد ۳۸.۱ 6۱.۹ ۱۰۰

۵۷۳

۹۳۱

۱۵۰۴

۳۸.۱ 6۱.۹ ۱۰۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱2۰۰
۱۴۰۰
۱6۰۰

اذیت میزان قربانیان خشونت، توهین، تحقیر و آزارو

در خانه و اجتماع

تعداد درصد



 

  | 2۰  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 

 ب: مشارکت در انتخابات 

یا   انتخابات  در  مشارکت  شامل  مشارکت،  حق 

سیاسی حقوق  مصادیق  از  قدرت،  در  - مشارکت 

دولت  و  بوده  شهروندان  که   دارند  فهی وظها  مدنی 

 خصوص به زمینۀ مشارکت بدون تبعیض شهروندان،  

انند های ملی می معلولیت را در پروسه دارااشخاص  

 انتخابات، فراهم کنند.

)   ۱۷6معلومات این تحقیق،    بر اساس (  ٪۱۱.۷تن 

که به لحاظ سنی،   اندبوده  یکسانشوندگان، پرسش

یا   دادن  واجد شرایط رأی  و  بوده  زیر هجده سال 

باشند. از این  در انتخابات میدهی  (، واجد شرایط کاندیداتوری و یا رأی٪۸۸.۳تن دیگر، )   ۱۳2۸اند؛ بنا بر این،  نبوده  شرکت در انتخابات

( از  ٪۱۸.۱تن دیگر )   2۴۰اما  ؛  کل واجدین شرایط اشتراک در انتخابات(، در این روند شرکت نموده رأی دادند  ٪۸۱.۹تن )   ۱۰۸۸میان،  

  ۱۳2۸که تعداد آنان به    انتخابات اند. باید یادآور شویم که از میان واجدین شرایط شرکت در  واجدان شرایط، از حق رأی خود استفاده نکرده

 ( آنان در آخرین انتخابات ولسی جرگه و شوراهای والیتی، خود را نامزد نموده بودند. ٪۵.۵تن )  ۷۳رسید، تن می

 دانند: دهی اشتراک نورزیده بودند، عدم شرکت در انتخابات را متأثر از دالیل زیر میافرادی که در رأی

 دالیل عدم شرکت در انتخابات 

ترین دالیل ذکر شده از سوی کسانی که به  مهم

رغم واجدیت شرایط،  از اشتراک در انتخابات ابا  

ورزیدند، عبارت بود از: مخالفت اعضای خانواده، 

نداشتن استقالل رأی، نداشتن تذکره تابعیت و  

 ه.کنندل یتسهنبود امکانات 

(  ٪۱۳.۸تن )   ۳۳بر بنیاد داده های این پژوهش،  

اند  شتراک نورزیده بودند، گفتهکل کسانی که ا

که به دلیل مخالفت اعضای خانواده خویش از  

محروم  رأی  دادن  و  انتخابات  در  شرکت 

همچنین  گردیده )   ۵۳اند.  از  ٪22.۱تن   )

مخالفت 

اعضای 

خانواده

نداشتن 

استقالل رأی

نداشتن 

تذکره 

تابعیت

نبود امکانات 

هتسهیل کنند
سایر دالیل مجموع

تعداد ۳۳ ۵۳ ۱۳2 ۱۰ ۱2 2۴۰

درصد ۱۳.۸ 22.۱ ۵۵.۰ ۴.2 ۵.۰ ۱۰۰

۳۳ ۵۳

۱۳2

۱۰ ۱2

2۴۰

۱۳.۸ 22.۱
۵۵.۰

۴.2 ۵.۰

۱۰۰

۰
۵۰

۱۰۰
۱۵۰
2۰۰
2۵۰
۳۰۰

دالیل عدم شرکت در انتخابات

تعداد درصد

خشونت فزیکی عدم حمایت تحقیر و توهین
ممانعت از اشتراک در 

محافل و مجامع

ممانعت از رفتن به 

خانه اقارب
مجموع

تعداد ۱۴ ۳۹۱ ۱2۷ ۱۸ 2۳ ۵۷۳

درصد 2.۴ 6۸.2 22.2 ۳.۱ ۴.۰ ۱۰۰

۱۴

۳۹۱

۱2۷
۱۸ 2۳

۵۷۳

2.۴
6۸.2 22.2 ۳.۱ ۴.۰

۱۰۰

۰
۱۰۰
2۰۰
۳۰۰
۴۰۰
۵۰۰
6۰۰
۷۰۰

اجتماعوخانهدرمعلولیتدارایاشخاصزندگیچالش های

تعداد درصد

در انتخابات شرکت 

نمودم

در انتخابارت شرکت 

نکردم
مجموع

تعداد ۱۰۸۸ 2۴۰ ۱۳2۸

درصد ۸۱.۹ ۱۸.۱ ۱۰۰

۱۰۸۸

2۴۰

۱۳2۸

۸۱.۹ ۱۸.۱ ۱۰۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱2۰۰
۱۴۰۰

میزان شرکت در انتخابات

تعداد درصد



 

  | 2۱  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

استعمال رأی،  د نداشتن استقالل   )   ۱۳2ر  تابعیت،  ٪۵۵تن  از نداشتن تذکره   )۱۰   ( از نبود امکانات  ٪۴.2تن    ۀ شرکت در کنندلیتسه( 

ترانسپورت، رمپ در محل رأی نیز  انتخابات، مانند:  )   ۱2دهی و غیره،  از  ماندهیباق(  ٪۵تن  دالیل، مانند: تهدیدات امنیتی در روز    ریسا، 

 اند.دالیل عدم شرکت خویش در انتخابات یاد نموده عنوان بهمندی شخصی، دهی و عدم عالقهانتخابات، دوری راه تا مرکز رأی

 تابعیت ج: داشتن تذکره 

هویت،   تثبیت  اسناد  به  تبعیض  بدون  دسترسی 

و  تعلیمی  اسناد  و  پاسپورت  تابعیت،  تذکره  مانند: 

مدنی حقوق  مصادیق  دیگر  از  سیاسی -تحصیلی، 

نیز بر طبق   باشدشهروندان می افغانستان  و دولت 

بین  اسناد  مبانی مفاد  در بخش  )که  ملی  و  المللی 

ه(، مکلف  قرار گرفت  بحث   مورد حقوقی این تحقیق  

در این زمینه را به گونه    از ین  مورداست تا شرایط  

از   شهروندان،  تمام  برای  تبعیض  از  عاری  و  برابر 

 جمله اشخاص دارای معلولیت، فراهم نماید.

معلومات این تحقیق نشان داده است که، از میان  

اند، اکثریت  نامه تکمیل نموده تنی که پرسش  ۱۵۰۴

اند که تذکره د نموده تن تأیی  ۱۴۳۷(، یعنی  ٪۹۵.۵) 

اما   دارند؛  )   6۷تابعیت  مانده، ٪۴.۵تن  باقی   )

دلیل  گفته  به  که  دستتوجهیباند  و  گرفته ی  کم 

  ن ناآخانواده به این دلیل که    بزرگان اند تذکره تابعیت دریافت کنند. این افراد مدعی بودند که  شدن توسط اعضای خانواده، تا کنون نتوانسته 

 اند.ۀ اخذ تذکره با آنان همکاری ننمودهنیزم درباشند، معلول می

 میزان دسترسی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

به   تحقیق، حق دسترسی  این  در  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مصادیق حقوق  میان  صحی، حق    به خدماتآموزش، حق دسترسی  از 

های اجتماعی، با توجه به اهمیت و بنیادی بودن این حقوق، در راستای حمایت مناسب کار و حق دسترسی به حمایت طیبه شرادسترسی 

است. در هر چهار مورد، سعی شده تا عالوه بر   گرفته قراری بررس موردهای فردی و جمعی آنان، تواناییاز اشخاص دارای معلولیت و تقویت 

  موردها نیز  ه و علل عدم دسترسی به آننیزم  درهای موجود  ، چالششده  اد حقوق ی  بهبررسی میزان دسترسی اشخاص دارای معلولیت  

 و بررسی قرار گیرد.  مطالعه

 آموزش حقبهالف: میزان دسترسی 

المللی حقوق میثاق بین  2۴قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و نیز ماده    ۱۹قانون اساسی افغانستان، ماده    ۴۳بر بنیاد ماده  

بوده است و دولت    اشخاص دارای معلولیت  ژهیو  بهحقوق بشری شهروندان،    ن یمهمترآموزش از    حق  بهاشخاص دارای معلولیت، دسترسی  

تبعیض دسترسی اشخاص دارای معلولیت را به مکتب، دانشگاه و مراکز آموزشی فراهم کند. تان وظیفه دارد که زمینه افغانس های بدون 

اشخاص دارای معلولیت بینایی و شنوایی را فراهم نموده   ژهیوبههای خاص معلولیت، آموزش گروه از ین مورد ها، امکانات و تسهیالت ظرفیت 

 ی و اقدام نماید.زیربرنامه های آنان و در راستای تقویت توانایی

خواندند. این رقم ( آنان در نهادهای آموزشی درس می٪2۸.۳تن )  ۴2۵شونده، فرد پرسش  ۱۵۰۴بر بنیاد داده های پژوهش حاضر، از میان 

میزان دسترسی    ۱۳۹۹یعنی در سال  ؛  داد را نشان می  ٪ ۱2.۸رسید که  شونده میفرد پرسش  ۹۷۹از میان    نت  ۱2۵در سال گذشته به  

 افزایش داشته است. ٪۱۵.۵آموزش،  حق بهاشخاص دارای معلولیت 

ای معلولیت  تن از اشخاص دار  ۴2۵از میان    ۱۳۹۹دهند که در سال  تحلیل داده های دسترسی اشخاص دارای معلولیت به آموزش، نشان می

( در مکاتب ٪۱۷.2تن )   ۷۳( در مکاتب خصوصی،  ٪۱.6تن )   ۷( در مکاتب دولتی،  ٪۵۰.۱تن )   2۱۳آموزش دسترسی داشتند،    حق  بهکه  

نابینایان،   و  ناشنوایان  )   ۱۳خاص  های دینی،  ٪۳.۱تن  مدرسه  در   )۳2   ( ای و  ٪۷.۵تن  های حرفه  آموزشگاه  در   )۷۸   ( در  ٪۱۸.۴تن   )

تذکره تابعیت دارم تذکره تابعیت ندارم مجموع

تعداد ۱۴۳۷ 6۷ ۱۵۰۴

درصد ۹۵.۵ ۴.۵ ۱۰۰

۱۴۳۷

6۷

۱۵۰۴

۹۵.۵
۴.۵

۱۰۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱2۰۰
۱۴۰۰
۱6۰۰

داشتن تذکره تابعیت

تعداد درصد



 

  | 22  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

، با وجود تأیید درس خواندن خویش، مقطع تحصیلی یا نوعیت مرکز آموزشی خود را  ماندهیباق%(  2.۱۹)   ۹خواندند.  ها درس میدانشگاه

 اند.مشخص ننموده 

خورشیدی،   ۱۳۹۸خواندند، در سال  ی مکتب، مراکز آموزش حرفه و مدرسه درس می هاه  دوری است که تعداد کسانی که در  ادآوری  قابل

اما در سال    ٪۱۰.۱بودند که    نفر  ۹۷۹تن از میان    ۹۹  ٪ 22.۵تن، یعنی    ۱۵۰۴تن از میان    ۳۳۸، این رقم به  ۱۳۹۹را در بر میگرفت؛ 

افزایش داشته است.  ٪۱2.۴های مکتب، آموزش در دوره  حق بهمیزان دسترسی اشخاص دارای معلولیت  ۱۳۹۹از این رو، در سال  رسد.می

نشان  گذشته  سال  آمار  همچنین 

اد اشخاص دارای  داده بود که تعد

معلولیت که در مقاطع تحصیالت  

تن از    2۴خوانند به  عالی درس می

می  ۹۷۹میان   که نفر  رسیدند 

اند؛ اما در سال  را در بر گرفته   2.۵٪

تعداد کسانی که در مقاطع  ۱۳۹۹

می درس  عالی  خوانند،  تحصیالت 

میان    ۷۸ از  بودند   ۱۵۰۴تن  تن 

. لذا گفته  ردیگیم  بررا در    ٪۵.2که  

سال  یم در  که  ، ۱۳۹۹توانیم 

دارای   اشخاص  دسترسی  میزان 

آموزش در مقاطع   حق  بهمعلولیت  

عالی،   افزایش    ٪2.۷تحصیالت 

 داشته است.

 دالیل عدم دسترسی به آموزش 

بخش   این  مطالعات 

میان   از  که  داده  نشان 

فرد    ۱۵۰۴

تن   ۴2۵شونده،  پرسش

درس  2۸.۳٪)  آنان   )

بنابراین ؛  خواندندمی

۱۰۷۹   ( (  ٪۷۱.۷تن 

نموده به  تأیید  که  اند 

دسترسی  آموزش 

درس  و  نداشته 

ینمی افراد    اد خوانند. 

را  شده مختلفی  دالیل   ،

به  دسترسی  عدم  برای 

 اند:آموزش بیان نموده 

 

 ( دوری راه؛ ٪۵.6تن )  6۰

 ( عدم پذیرش از سوی مکتب به دلیل معلولیت؛٪۰.۷تن )  ۸ 

 معلولیت؛ از ین مورد( عدم موجودیت تسهیالت ٪۱۴.۸تن )  ۱6۰

مکتب 

دولتی

مکتب 

خصوصی

مکتب 

خاص 

ناشنوایان و 

نابینایان

مدرسه 

دینی

مراکز 

آموزش 

حرفه

دانشگاه بی جواب مجموع

تعداد 2۱۳ ۷ ۷۳ ۱۳ ۳2 ۷۸ ۹ ۴2۵

درصد ۵۰.۱ ۱.6 ۱۷.2 ۳.۱ ۷.۵ ۱۸.۴ 2.۱ ۱۰۰

2۱۳

۷
۷۳

۱۳ ۳2
۷۸

۹

۴2۵

۵۰.۱
۱.6 ۱۷.2 ۳.۱ ۷.۵ ۱۸.۴ 2.۱

۱۰۰

۰
۵۰

۱۰۰
۱۵۰
2۰۰
2۵۰
۳۰۰
۳۵۰
۴۰۰
۴۵۰

میزان دسترسی به آموزش

تعداد درصد

دوری راه

عدم پذیرش 

به خاطر 

معلولیت

عدم 

موجودیت 

تسهیالت 

مورد نیاز 

معلولیت

مشکالت 

اقتصادی

ممانعت 

خانواده

نبودن 

ترانسپورت

عدم عالقه و 

باال بودن 

سن

مجموع

تعداد 6۰ ۸ ۱6۰ ۸۷ ۷۸ ۳۵ 6۵۱ ۱۰۷۹

درصد ۵.6 ۰.۷ ۱۴.۸ ۸.۱ ۷.2 ۳.2 6۰.۳ ۱۰۰

6۰ ۸
۱6۰ ۸۷ ۷۸ ۳۵

6۵۱

۱۰۷۹

۵.6 ۰.۷ ۱۴.۸ ۸.۱ ۷.2 ۳.2 6۰.۳ ۱۰۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱2۰۰

دالیل عدم دسترسی به آموزش

تعداد درصد



 

  | 2۳  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 ( مشکالت اقتصادی؛ ٪۸.۱تن )  ۸۷

 ( ممانعت خانواده؛ ٪۷.2تن )  ۷۸ 

 ( نبود ترانسپورت متناسب با وضعیت افراد دارای معلولیت. ٪۳.2تن )  ۳۵و  

 خوانند.ی به درس و باال بودن سن خویش، درس نمیمندعالقهاند که به دالیل دیگری مانند: عدم ( گفته٪6۰.۳تن )  6۵۱سر انجام، 

 صحت حقبهب: میزان دسترسی 

برابر   دسترسی  حق 

اشخاص   از  اعم  شهروندان، 

خدمات  به  معلولیت،  دارای 

طبق   بر  ی اه  مادهصحی، 

اساسی    ۵۳و    ۵2 قانون 

گردیده  تسجیل  افغانستان، 

ماده  است.    22همچنین 

امتیازات  و  حقوق  قانون 

افراد دارای معلولیت و ماده 

ی المللن یبکنوانسیون    2۵

دارای   اشخاص  حقوق 

معلولیت، به گونه خاص، از  

 صحت حمایت نموده است. حق بهدسترسی اشخاص دارای معلولیت 

بنا بر این، دولت افغانستان مکلف است تا زمینه ها و شرایط دسترسی برابر و بدون تبعیض اشخاص دارای معلولیت را به خدمات صحی 

 ی و اقدام نماید.زیربرنامهفراهم نموده، جهت ایجاد سهولت در این زمینه، با اتخاذ تدابیر مناسب ، 

اند که به خدمات  ( تأیید نموده٪۸۱.۴تن )   ۱22۴شونده،  فرد پرسش  ۱۵۰۴، از میان  ۱۳۹۹های این تحقیق نشان داده است که در سال  یافته

)   2۷2اما  ؛  اندصحی دسترسی داشته اند که به خدمات صحی دسترسی نداشته و در این زمینه با مشکالتی روبرو ( گفته٪۱۸.۱تن دیگر 

 اند.به این پرسش پاسخ نداده مانده یباق( ٪۰.۵تن )  ۸باشند. می

 میزان رضایت از خدمات صحی 

مطالعات بخش قبلی نشان 

میان   از  که  تن   ۱۵۰۴داد 

تحقیق   این  نمونه  جامعه 

تن آنان تأیید نموده   ۱22۴

بودند که به خدمات صحی  

این   در  دارند.  دسترسی 

پرسش از  شوندگان بخش، 

تا در رابطه به  شده خواسته

از  خویش  رضایت  میزان 

نظر   ابراز  صحی  خدمات 

 نمایند.

پاسخ،   تن    ۱۷6در 

از۱۴.۴٪)  کامل،   (  رضایت 

تن  ۵2( از عدم رضایت نسبی و ٪.۱۴تن )  ۱۷۱( از نداشتن نظر خاص در این زمینه، ٪۱2.۴تن )  ۱۵2( از رضایت نسبی، ٪۵۴.۵تن )  66۷

به خدمات صحی 

دسترسی دارم

به خدمات صحی 

دسترسی ندارم
بی جواب مجموع

تعداد ۱22۴ 2۷2 ۸ ۱۵۰۴

درصد ۸۱.۴ ۱۸.۱ ۰.۵ ۱۰۰

۱22۴

2۷2
۸

۱۵۰۴

۸۱.۴ ۱۸.۱ ۰.۵ ۱۰۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱2۰۰
۱۴۰۰
۱6۰۰

میزان دسترسی به خدمات صحی

تعداد درصد

کامالً رضایت 

دارم

تا حدودی 

راضی هستم
نظری ندارم رضایت ندارم

اصالً راضی 

نیستم
بی جواب مجموع

تعداد ۱۷6 66۷ ۱۵2 ۱۷۱ ۵2 6 ۱22۴

درصد ۱۴.۴ ۵۴.۵ ۱2.۴ ۱۴.۰ ۴.2 ۰.۵ ۱۰۰

۱۷6

66۷

۱۵2 ۱۷۱
۵2 6

۱22۴

۱۴.۴ ۵۴.۵ ۱2.۴ ۱۴.۰ ۴.2 ۰.۵
۱۰۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱2۰۰
۱۴۰۰

میزان رضایت از خدمات صحی

تعداد درصد



 

  | 2۴  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

به   مانده یباق( ٪۰.۵تن )  6اند. خدمات صحی از سوی مراکز صحی، سخن گفته ارائه( از عدم رضایت کامل خویش در خصوص نحوه ۴.2٪) 

 اند. پاسخ ندادهاین پرسش 

 دالیل عدم رضایت از خدمات صحی 

نحوۀ   از  که    ارائه کسانی 

افراد   برای  صحی  خدمات 

مراکز  در  معلولیت  دارای 

گونه نسبی یا کامل،    بهصحی،  

مختلفی  بودند، دالیل  ناراضی 

  ارائه برای عدم رضایت خویش  

 اند.نموده 

۱۱   ( گفته ٪۴.۹تن  که (  اند 

با  صحی  مراکز  کارمندان 

معلولیت    اشخاص دارای 

  ز یآمضیتبعبرخورد نادرست و  

)   ۱2۱اند.  داشته (  ٪۵۴.۳تن 

مرکز   تا  خانه  راه  دوری  از 

اشخاص دارای معلولیت   ازیموردنهای  اند که در مراکز صحی، تجهیزات، امکانات و سهولت( گفته٪۱۹.۳تن )   ۴۳اند،  صحی شکایت داشته

برای عدم رضایت    مانده یباق(  ٪۱.۸تن )   ۴اند.  ی درمانی در مراکز صحی شکایت داشتههای باال( از هزینه٪۱۹.۷تن )   ۴۴وجود ندارد و  

 اند.نکرده ارائهخویش از خدمات در مراکز صحی، دلیل خاصی 

 کار  حقبهج: میزان دسترسی 

مهم  از  اشتغال،  یا  کار  ترین  حق 

  جمله   ازحقوق بشری شهروندان،  

باشد  اشخاص دارای معلولیت، می

ماده   ضمن  اساسی    ۴۸و  قانون 

افغانستان نیز به آن تصریح شده  

ماده   و    22است.  حقوق  قانون 

معلولیت،   ازاتیامت دارای  افراد 

اشخاص طرز استخدام  العمل 

در ادارات خدمات   تیمعلولدارای 

ماده   نیز  و  کنوانسیون   2۷ملکی 

دارای بین اشخاص  حقوق  المللی 

 ولیت، به گونه ویژه، از حق اشتغال و کار اشخاص دارای معلولیت حمایت نموده است. معل

ساز  بناءً دولت افغانستان نیز مکلف است تا زمینه های دسترسی به اشتغال را برای اشخاص دارای معلولیت فراهم نموده، از این طریق، زمینه

 و آبرومند برای این اشخاص گردد. کرامتبایک زندگی 

سال بودند و احتماالً نیاز جدی به کار نداشته   ۱۸( آنان زیر  ٪۱۱.۷تن )   ۱۷6شونده،  پرسش  ۱۵۰۴های کمیسیون، از میان  اساس یافتهبر  

 اند. رسند، در رده سنی واجد شرایط بازار کار بوده( می٪۸۸.۳تن )  ۱۳2۸اما سایر پرسش شوندگان، که به ؛ باشند

( از  ٪6۷.۸تن )   ۹۰۱( دارای کسب یا وظیفه بوده و  ٪۳2.2تن )   ۴2۷از میان واجدین شرایط کار،    دهد کهداده های این پژوهش نشان می 

بوده محروم  اشتغال  به  سال  دسترسی  در  بودند،  ۱۳۹۸اند.  کار  مصروف  که  معلولیت  دارای  اشخاص  رقم  میان    2۰۹،  از  تن   ۹۷۹تن 

برخورد ناردست و 

تبعیض آمیز 

کارمندان صحی

دوری راه تا مراکز 

صحی

نبود یا کمبود 

تجهیزات الزم 

معلولیت در این 

مراکز

هزینه باالی تداوی بی جواب مجموع

تعداد ۱۱ ۱2۱ ۴۳ ۴۴ ۴ 22۳

درصد ۴.۹ ۵۴.۳ ۱۹.۳ ۱۹.۷ ۱.۸ ۱۰۰

۱۱

۱2۱

۴۳ ۴۴
۴

22۳

۴.۹
۵۴.۳

۱۹.۳ ۱۹.۷ ۱.۸

۱۰۰

۰
۵۰

۱۰۰
۱۵۰
2۰۰
2۵۰

دالیل عدم رضایت از خدمات صحی

تعداد درصد

شغل آزاد
کارمند ادارات 

دولتی

کارمند ادارات 

غیردولتی
بی جواب مجموع

تعداد ۳۰۸ ۵۸ ۳۹ 22 ۴2۷

درصد ۷2.۱ ۱۳.6 ۹.۱ ۵.2 ۱۰۰

۳۰۸

۵۸ ۳۹ 22

۴2۷

۷2.۱
۱۳.6 ۹.۱ ۵.2

۱۰۰

۰
۱۰۰
2۰۰
۳۰۰
۴۰۰
۵۰۰

نوع کار اشخاص دارای معلولیت

تعداد درصد



 

  | 2۵  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

  افته ی  شیافزا  ٪ ۱.۹الن اشخاص دارای معلولیت، نسبت به سال قبل،  ، رقم شاغ۱۳۹۹در سال    نیبنابرا( بوده است.  ٪2۱.۳شونده ) پرسش

 است.

  ۳۹( کارمند ادارات دولتی و  ٪۱۳.6تن )   ۵۸( دارای شغل آزاد،  ٪۷2.۱تن )   ۳۰۸فرد شاغل،  ۴2۷همچنان بر بنیاد  این معلومات، از میان  

 اند.دگان شاغل، نوعیت کسب یا وظیفه خود را مشخص نساخته ( از پرسش شون٪۵.2تن )   22اند.  ی بوده دولت  ریغهای  ( کارمند نهاد٪۹.۱تن ) 

 کار  حقبه دالیل عدم دسترسی 

شوندگان آن عده از پرسش

محروم   اشتغال  حق  از  که 

را  بوده متعددی  دالیل  اند، 

برای محرومیت خویش یاد 

 اند:نموده 

۱۹6   ( (   ٪2۱.۸تن 

علیه   تبعیض  موجودیت 

  در اشخاص دارای معلولیت  

 ؛ استخدام روند

 ۱۱۸   ( عدم  ٪۱۳.۱تن   )

 رعایت قانون؛

 2۸   ( عدم  ٪۳.۱تن   )

 آنان؛ کار باموافقت اعضای خانواده 

 ( ضعف جسمی خویش؛ ٪22.۳تن )  2۰۱

 اشتغال. ازین مورد( نداشتن سواد کافی و ٪۸.۹تن )  ۸۰

 اند.شوندگان محروم از اشتغال نیز به این پرسش پاسخ نداده( پرسش٪۳۰.۹تن )  2۷۸ 

 موردتسهیالت 

 در محل کار ازین

 

با  اشخاص دارای معلولیت، 

معلولیت   نوع  به  توجه 

و   تجهیزات  به  خویش، 

مناسب  شده  امکانات  سازی 

نیاز دارند که باید در محل  

کار آنان وجود داشته باشد.  

یا  رمپ  مانند:  تسهیالتی 

دست مایل،  شویی  زینه 

سازی شده، محوطه مناسب 

لفت،  هموار،  های 

های مجهز به سیستم تبدیل متن به گفتار یا بالعکس، حمل و نقل مناسب و غیره. در این بخش از پژوهش، به بررسی موجودیت یا  کمپیوتر 

 در محل کار اشخاص دارای معلولیت پرداخته ایم.  شدهادعدم موجودیت تسهیالت ی

نبود رمپ یا 

زینه مایل

نبود ترانسپورت 

مناسب

نبود تشناب 

مورد نیاز 

معلولیت

هیچ یکی از 

تسهیالت خاص 

وجود ندارد

مجموع

تعداد ۱۸ ۹۴ 22 2۰6 ۳۴۰

درصد ۵.۳ 2۷.6 6.۵ 6۰.6 ۱۰۰

۱۸
۹۴

22

2۰6

۳۴۰

۵.۳ 2۷.6 6.۵
6۰.6 ۱۰۰

۰
۵۰

۱۰۰
۱۵۰
2۰۰
2۵۰
۳۰۰
۳۵۰
۴۰۰

چالش های تسهیالتی در محل کار اشخاص دارای معلولیت

تعداد درصد

تبعیض در 

استخدام

عدم رعایت 

قانون

عدم موافقت 

خانواده و 

فامیل

ضعف جسمی بی سوادی بی جواب مجموع

تعداد ۱۹6 ۱۱۸ 2۸ 2۰۱ ۸۰ 2۷۸ ۹۰۱

درصد 2۱.۸ ۱۳.۱ ۳.۱ 22.۳ ۸.۹ ۳۰.۹ ۱۰۰

۱۹6 ۱۱۸ 2۸
2۰۱

۸۰
2۷۸

۹۰۱

2۱.۸ ۱۳.۱ ۳.۱ 22.۳ ۸.۹ ۳۰.۹ ۱۰۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰

دالیل عدم دسترسی به حق کار

تعداد درصد



 

  | 26  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

اند که در محل کار خویش با مشکالت نبود یا کمبود گفته (  ٪۷۹.6تن )   ۳۴۰اند،  نفری که شاغل بودن خویش را تأیید نموده   ۴2۷از میان  

اند؛ به این معنی که این افراد، یا در محل  ( دیگر به این پرسش پاسخ نداده٪2۰.۴تن )   ۸۷حال آنکه  ؛  اندسازی شده مواجهتسهیالت مناسب

 مورد مشکالت موجود، چیزی بگویند. سازی شده مواجه نبودند و یا نخواستند در کار خویش با مشکل یا کمبود تسهیالت مناسب 

 روی افراد دارای معلولیت در محل کار، ارزیابی شده است: های فراموارد ذیل، از جمله مشکالت یا چالش

 ( نبود رمپ یا زینۀ مایل؛ ۵.۳تن )  ۱۸

 ( نبود ترانسپورت مناسب با وضعیت معلولیت؛٪2۷.6تن )  ۹۴

 .کاره در محل سازی شد( نبود دستشویی مناسب٪6.۵تن )  22 

 وجود ندارد.  کار سازی شده برای آنان در محل اند که هیچ نوع امکانات یا تسهیالت مناسب، گفتهماندهیباق( ٪6.6تن )  2۰6انجام، سر 

 های اجتماعی: رسی به حمایت د: میزان دست 

های دولت در راستای  ت یمسؤولخصوص    در  ۵۴  و  ۵۳،  ۴۸،  ۱۴،  ۱۳،  6های  ، مادهجملهازقانون اساسی افغانستان، در مواد مختلف خود،  

  ۸و    ۷،  ۴،  ۳های  های مهمی تسجیل نموده است. مادهو بهبود وضعیت زندگی شهروندان، اعم از اشخاص دارای معلولیت، رهنمود   حمایت

حمایت اجتماعی اشخاص   هنیزم  درقانون حمایت اجتماعی نیز بر مسئولیت دولت    2قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت و ماده  

ۀ نیزم  درها  المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت، بر مسئولیت دولتکنوانسیون بین  2۸دارای معلولیت حکم نموده است. همچنین ماده  

 حمایت اجتماعی اشخاص دارای معلولیت تأکید نموده است. 

معاش معلولیت، تحت شرایط خاصی که در ماده هفتم ، مدد های مهم دولت در جهت حمایت اجتماعی افراد دارای معلولیتاز جمله گام 

گیرد که بر اثر جنگ و منازعات، دچار معلولیت قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت تسجیل گردیده، آن هم به افرادی تعلق می

منازعه، مانند: اشخاص دارای معلولیت بر اثر عوامل   های غیر از عوامل جنگ و  معاش به کسانی که دارای معلولیت اما این مدد  شده باشند.

 گیرد.طبیعی، تعلق نمی

دهد که دولت افغانستان تا کنون در چه زمینه و به چه میزان، از اشخاص دارای معلولیت  داده های این بخش از پژوهش حاضر نشان می

 . نموده استحمایت اجتماعی 

 مندی از معاش معلولیت بهره 

در ماده هشتم قانون   شدهی  نیبشیپ( آنان از امتیازات مالی  ٪۵۴.۸تن )   ۸2۴شونده،  فرد پرسش  ۱۵۰۴علومات، از میان  بر مبنای این م

  ۳باشند.  اند که از این امتیاز محروم می( دیگر گفته٪۴۵تن )   6۷۷کنند؛ حال آنکه  حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت استفاده می

 اند. ن پرسش پاسخی خاصی ندادهبه ای ماندهیباق( ٪۰.2تن ) 

  

معاش معلولیت را دریافت می کنم معاش معلولیت را دریافت نمی کنم بی جواب مجموع

تعداد ۸2۴ 6۷۷ ۳ ۱۵۰۴

درصد ۵۴.۸ ۴۵.۰ ۰.2 ۱۰۰

۸2۴
6۷۷

۳

۱۵۰۴

۵۴.۸ ۴۵.۰ ۰.2 ۱۰۰

۰
2۰۰
۴۰۰
6۰۰
۸۰۰

۱۰۰۰
۱2۰۰
۱۴۰۰
۱6۰۰

بهره مندی از معاش معلولیت

تعداد درصد



 

  | 2۷  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 علل محرومیت از معاش معلولیت 

قانون حقوق و امتیازات معلولین تسجیل شده، پرداخت    ۷که اشاره گردید، معاش معلولیت تحت شرایطی خاصی که در ماده    گونههمان 

نان جنگ و منازعه و حمالت تروریستی نباشد،  گردد؛ از این رو، کسانی که شرایط مندرج این ماده را نداشته باشند و علت معلولیت آمی

 که نگردند. همچنین شمار دیگری از افراد شامل این تحقیق، تحت تأثیر شرایط پیچیده اداری، به رغم آمعاش نمیشامل دریافت این مدد

 اند.گردیدهمعاش معلولیت ناند که شامل دریافت مددها از اثر جنگ و منازعه بوده، نیز تأیید نمودهمعلولیت آن 

( دلیل عدم دریافت آن ٪۷۳.۴تن )  ۴۹۷کنند، معاش معلولیت دریافت نمی تن که مدد  6۷۷دهد که از میان های این تحقیق نشان می یافته

(  ٪۷.۷تن )  ۵2ثبت معلولیت در ادارات،   روند  در( بروکراسی موجود ٪۳.۷تن )  2۵اند. جنگی بودن عامل معلولیت خویش ذکر نمودهرا غیر

  به معاش معلولیت را ی خویش از روند پرداخت مددخبریبنیز  ( دیگر٪۷.۷تن )  ۵2ثبت معلولیت، و نیز  روند درموجودیت تبعیض و فساد 

نیز به این پرسش پاسخ نداده از علت این محرومیت،    ماندهیباق(  ٪۷.۵تن )   ۵۱اند.  معاش معلولیت گفته دالیل محرومیت خویش از مدد   عنوان

 اند.ه چیزی نگفت

 

 های کوچک بانکی دریافت قرضه 

اشخاص    جمله  ازبه هدف بهبود وضعیت زندگی و حمایت از شهروندان کشور،    دریافت قرضه های کوچک بانکی، از امتیازات دیگری است که

ی گردیده است. این بخش از  اندازراهدولتی و برخی از نهادهای معاونتی و مالی،  های دولتی و غیر دارای معلولیت، از سوی برخی از بانک 

 های کوچک بانکی استفاده کنند. اند از قرضهمعلومات نشان داده است که در حال حاضر، چند درصد از اشخاص دارای معلولیت توانسته 

از میان  این معلومات نشان می )   ۳۳۴شونده،  فرد پرسش   ۱۵۰۴دهد که  تأیید نموده ٪22.2تن  آنان  برنامه (  از  های قرضه کوچک  اند که 

( به دلیل عدم موجودیت نهادهای قرضه دهنده  ٪۱۹.۸تن )   2۹۸( به دلیل شرایط دشوار دریافت قرضه و  ٪۳۷تن )   ۵۵۷اما  ؛  انداستفاده کرده

، پاسخ روشنی در این زمینه  ماندهیباق(  ٪2۰.۹تن )   ۳۱۵،  تینها  درهای کوچک استفاده کنند.  اند از قرضهویش، نتوانستهدر محل زندگی خ

 سال نیز دیده شدند.  ۱۸اند، افراد زیر نکرده ارائهتنی که پاسخ روشنی در این زمینه  ۳۱۵ی است که در میان ادآوری قابلاند. نکرده ارائه

از معلوالن جنگی 

نیستم

به دلیل بروکراسی 

موجود در ثبت معلولیت

به دلیل موجودیت 

تبعیض و فساد در روند 

ثبت معلولیت

به دلیل عدم آگاهی 

معلول از این امتیاز
بی جواب مجموع

تعداد ۴۹۷ 2۵ ۵2 ۵2 ۵۱ 6۷۷

درصد ۷۳.۴ ۳.۷ ۷.۷ ۷.۷ ۷.۵ ۱۰۰

۴۹۷

2۵
۵2 ۵2 ۵۱

6۷۷

۷۳.۴

۳.۷ ۷.۷ ۷.۷ ۷.۵

۱۰۰

۰

۱۰۰

2۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

6۰۰

۷۰۰

۸۰۰

دالیل عدم دریافت معاش معلولیت

تعداد درصد



 

  | 2۸  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

قرضه دریافت نمودم

م نتوانستم قرضه دریافت کن

چون شرایط اخذ قرضه 

دشوار است

م نتوانستم قرضه دریافت کن

چون نهادهای قرضه دهنده 

در محل ما وجود ندارد

بی جواب مجموع

تعداد ۳۳۴ ۵۵۷ 2۹۸ ۳۱۵ ۱۵۰۴

درصد 22.2 ۳۷.۰ ۱۹.۸ 2۰.۹ ۱۰۰

۳۳۴

۵۵۷

2۹۸ ۳۱۵

۱۵۰۴

22.2 ۳۷.۰ ۱۹.۸ 2۰.۹
۱۰۰

۰

2۰۰

۴۰۰

6۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱2۰۰

۱۴۰۰

۱6۰۰
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  | 2۹  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 فصل چهارم 
 کلی و پیشنهادها  جینتااجراآت کمیسیون، 

 

 

 

 

 

  



 

  | ۳۰  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 اجراآت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

دهی، از  های حقوقی و آگاهی ی نظارت، بررسی، پیگیری، دادخواهی، ارائه مشورتهاوهیکار ش  باکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  

 .کندی محقوق بشری اشخاص دارای معلولیت حمایت 

 الف: نظارت بر وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت

حمایت از حقوق بشری اشخاص مراکز  نهادها و  همکاران کمیسیون به  ۀ نظارت بر وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت،  ویکارشدر  

دیگر و  روستاها    ها،ها در سطح شهرخانوادهمحالت سلب آزادی و نیز به میان  فرهنگی،    و  ، نهادهای اجتماعیدارای معلولیت، مراکز صحی

  ، شانبا آنان در مورد وضعیت حقوق بشری ضمن صحبت    مراجعه و  باشد،اشخاص دارای معلولیت مساعد  که فرصت صحبت با  هایی  مکان 

پرسشنامه می   تکمیلنامه  پرسش معلومات  می تکمیل  های  کنند.  کمیسیون  دیتابیس  وارد  دستهو  د  شوشده  از  آماری   ،بندیبعد  تحلیل 

 د.شومی

تن از اشخاص دارای معلولیت نظارت    ۱۵۰۴پرسشنامه، از وضعیت حقوق بشری  ، کمیسیون توانسته است ضمن تکمیل  ۱۳۹۹در سال  

 نماید.

نقض حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در   عنوانبهگان به دفاتر کمیسیون یا شناسایی قضیه  کنندمراجعه های   پس از ثبت شکایت 

در آن نقض حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت وجود داشته  گردد. در این روند، تمامی قضایایی کهجریان نظارت، بررسی قضایا آغاز می

 گیرد.، متناسب با نوع قضیه، برای رسیدگی و تأمین عدالت، دادخواهی صورت میگرفته قرارباشد، مورد پیگیری 

و شکایت ثبت  تن از اشخاص دارای معلولیت به دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مراجعه نموده    ۱۵6، به تعداد  ۱۳۹۹در سال    نیهمچن

 اند که عمالً از وضعیت حقوق بشری آنان نیز نظارت صورت گرفته است.نموده 

 ب: ثبت و پیگیری قضایای نقض حقوق بشر 

قضیه در    ۱۵6خورشیدی،   ۱۳۹۹دهد که در سال مالی  که قبالً گفته شد، معلومات ثبت شده در اداره قضیه کمیسیون، نشان می  گونههمان 

قضیه، حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت نقض گردیده بود. از   2۴کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است که در  

قضیه حق کار و اشتغال اشخاص دارای   ۵معاش معلولیت محروم شده بودند؛ در  افراد از حق اخذ مدد  مورد از این قضایا  ۱۸این میان ،  

سایر قضایا مربوط به    از اشخاص دارای معلولیت، از حق آموزش محروم شده بود.  تن  کمعلولیت نقض گردیده و در یک قضیه دیگر نیز ی

های دارای معلولیت صورت نگرفته، اما نیازمند دادخواهی و دریافت مشورتگردد که در آن، نقض حقوق بشری اشخاص  هایی میشکایت 

 حقوقی بودند. 

عدم دریافت معاش 

معلولیت
تبعیض در روند استخدام نقض حق آموزش

چالش هایی که حقوق 

بشری افراد نقض نشده اما 

نیازمند حمایت، دادخواهی 

و دریافت مشورت های  

.حقوقی بودند
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تعداد درصد



 

  | ۳۱  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

های قانون تشکیل، وظایف و صالحیت   2۱و    ۵قانون اساسی و ماده های    ۵۸کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر بنیاد مفاد ماده  

ری قرار داده و با ارجاع آن به نهادهای عدلی و قضایی برای تأمین  خویش، موارد نقض حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت را مورد پیگی

 عدالت، دادخواهی نموده است.

 ج: دادخواهی برای تأمین عدالت 

قضیه نقض حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت،    2۴، عالوه بر پیگیری  ۱۳۹۹کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال مالی  

جلسه دادخواهی با اعضای کمیته دادخواهی حقوق افراد دارای معلولیت در دفاتر  ۵۰واهی نموده است. کمیسیون برای تأمین عدالت، دادخ

ی، به شمول نهادهای دولتریغساحوی و والیت خویش دایر نموده است. همچنین کمیسیون جلسات دادخواهی متعددی با ادارات دولتی و 

این جلسات کمیسیون موفق به جلب همکاری و حمایت    جهیدرنتشور دایر نموده است.  های مختلف کتحصیالت عالی خصوصی، در والیت 

 در موارد زیر گردیده است:  ادشدهادارات و نهادهای ی

 تن از اشخاص دارای معلولیت توسط ادارات دولتی؛  ۵استخدام 

نهادهای تحصیالت عالی تالش، نور، بامیکا و  دختر، توسط  2۰تن از اشخاص دارای معلولیت، به شمول  2۷های تحصیلی به اهدای بورسیه

 الدین محمد بلخی؛پوهنتون موالنا جالل

 اشخاص دارای معلولیت توسط مقامات والیت تخار: شگاه یآساتوزیع یک جریب زمین برای اعمار 

 حل مشکالت مربوط به مواد درسی مکاتب تعلیمات خاص نابینایان؛

 ز سرپرستی خانواده، در آسایشگاه پیر هرات. شمولیت یک طفل دارای معلولیت و محروم ا

 های حقوقیمشورت  ارائهدارای معلولیت و   اشخاصی از حقوق بشری دهیآگاهد: 

، عالوه بر اجرای این تحقیق که به هدف بررسی وضعیت حقوق بشری  ۱۳۹۹کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال مالی 

است،    افتهی  انجامها  پیشنهادهای مشخص برای رفع این چالش  ارائههای موجود در این زمینه و  اشخاص دارای معلولیت، دریافت چالش

لفی به هدف باال بردن سطح آگاهی شهروندان از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت دایر نموده است که شامل های مختو برنامه   هاشست ن

 گردد:موارد زیر می

 تجلیل از هفته جهانی افراد دارای معلولیت شنوایی، برای نخستین بار در سطح ملی در افغانستان. 

جلسه در دفاتر مرکزی،    2۰های بینایی، عالوه بر تدویر  معلولیت، به ویژه معلولیت   ی از حقوق بشری اشخاص دارایدهیآگاهاندازی کارزار  راه

 اکتبر، تجلیل از روز جهانی عصای سفید ؛  ۱۵ساحوی و والیتی کمیسیون، به مناسبت 

دسامبر،   ۳به مناسبت  جلسه در دفاتر مرکزی، ساحوی و والیتی کمیسیون،    ۱۵ی از حقوق بشری این افراد، بر عالوه تدویر  ده  یآگاهکارزار  

 تجلیل از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت؛

دقیقه، جهت بلند بردن سطح آگاهی عامه در خصوص مسائل مرتبط با   ۱۷۷۷تصویری، مجموعاً به مدت  - های صوتیتهیه و نشر برنامه

 های اجتماعی؛تصویری و شبکه -های صوتیمعلولیت، از طریق رسانه

 ؛نموده بودندتن از افراد دارای معلولیت که به دفاتر مرکزی، ساحوی و والیتی کمیسیون مراجعه  ۷۱مشورت حقوقی به  ارائه

 محور برای اشخاص دارای معلولیت؛تهیه و نشر ترمینولوژی کرامت 

ان اشاره و نشر رایگان  های دری ،پشتو و نیز ترجمه همزمان به زبگیری از ابتال به کرونا، به زبانتهیه و نشر سپات تلویزیونی در مورد پیش

 آن از شبکه های اجتماعی و تلویزیونهای محلی ؛

های کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد وضعیت ارائه خدمات صحی و ابتالی اشخاص تهیه و نشر اعالمیه های مطبوعاتی در مورد نگرانی

 دارای معلولیت به کرونا و خواسته های این افراد؛

 های خوانشی )در روشنی معاهده مراکش( در دفتر ساحوی هرات؛ قابل دسترس برای افراد دارای معلولیتافتتاح مرکز منابع 

 اختصاص یکی از شماره های فصلنامه کمیسیون مستقل حقوق بشر جهت دریافت و درج مقاالت پیرامون موضوعات مرتبط با معلولیت. 



 

  | ۳2  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 

 

  



 

  | ۳۳  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع

 نتیجه گیری کلی:

که  بررسی داد  نشان  این پژوهش  معلولیت های  دارای  اشخاص  بشری  از حقوق  در حمایت  کنون  تا  که  بنیادین  و  مهم  کارهای  به رغم 

تری از های جدی وجود دارد که نیازمند توجه و حمایت   شانی بشر روی آنان در دسترسی به حقوق  های مهمی فرا، هنوز چالش افتهیانجام

 باشد.سوی دولت و نهادهای مسئول می 

  ۱۳۹۸تا    ۱۳۸۴سبب افزایش شمار اشخاص دارای معلولیت گردیده است؛ به گونه ای که از سال    سالههمهنه،  جنگ و منازعات مسلحا 

خورشیدی،   ۱۳۹۸افزایش یابد. در سال    ٪۱۳.۹کل جمعیت کشور، به    ٪2.۷خورشیدی، تعداد اشخاص دارای معلولیت در افغانستان از  

 است. شده گفته ر جادهکناهای از افراد، جنگ و ماین ٪۴۱.۷عامل معلولیت 

مدنی حقوق  به  معلولیت  دارای  اشخاص  چالش-دسترسی  با  برخوردهای  سیاسی،  از  متعددی  موارد  و  بوده  روبرو  ، انهیگراض یتبعهایی 

برابر  رکنندهی تحقآمیز و  توهین  های  اشخاص دارای معلولیت گزارش شده است. هنوز اشخاص دارای معلولیت، جزء عمده ترین گروه  در 

 اند.های جدی مواجهامنیت شخصی، با نگرانی حق بهۀ دسترسی نیزم  درقربانی خشونت در خانواده و جامعه میباشند و 

و جنگ علت  انددهیگرداز جنگ و منازعه متأثر  میمستقریغ مستقیم یا صورتبهکه بخش عمده ای از اشخاص دارای معلولیت با وجود این

که باید، در نظر گرفته نشده است و تا کنون ضمانت جدی در زمینه حمایت از  گونهآنصلح،  روند درباشد، مشارکت آنان معلولیت آنان می

 ره، سپرده نشده است.های مذاکصلح و مذاکرات مربوط به آن، توسط طرف روند درحقوق اشخاص دارای معلولیت 

 درهای این تحقیق، همچنین نشان داد که تعدادی از اشخاص دارای معلولیت، از عدم موجودیت تسهیالت مناسب با وضعیت معلولیت  یافته

ارای انتخابات، به هدف دسترسی بهتر این اشخاص، مطابق قانون باید در نظر گرفته شود، شکایت داشتند. هنوز تعدادی از اشخاص د  روند

 توانند از حقوق سیاسی و مدنی خویش مستفید گردند.معلولیت، فاقد تذکره تابعیت هستند و به این دلیل، نمی

  به آموزش،    حق  بههای جدی در راستای دسترسی اشخاص دارای معلولیت  در این تحقیق، هنوز چالش  آمده  دست  بهبر اساس معلومات  

های بینایی و ی و تحصیلی خاص و نیز انکشاف تعلیمات فراگیر برای متعلمان دارای معلولیتزشآمودر زمینۀ توسعه و تجهیز نهادهای  ژهیو

  بهنبوده و دسترسی اشخاص دارای معلولیت    بخشتیرضاخدمات صحی به اشخاص دارای معلولیت    ارائه شنوایی، وجود دارد. هنوز روند  

نتوانسته است به گونه کامل، در راستای تعهدات ملی و    کنون  تافغانستان  باشد. دولت اهایی مواجه میها و محدودیتکار، با چالش  حق

های دولتی های جهانی، در زمینۀ شمولیت اشخاص دارای معلولیت در ساختارها و میثاقجهانی خویش، مطابق با قوانین ملی و کنوانسیون

 بخشی از خود ارائه کند.ی، عملکرد رضایت دولتریغو 

 تشان یمعلولهای اجتماعی از اشخاص دارای معلولیت، کافی نیست و تعداد زیادی از آنان که علت  یت ۀ حمانیزم  درهای دولت  هنوز برنامه  

 باشند.معاش معلولیت، محروم می های اجتماعی، به شمول مددباشد، از حمایتمی و منازعهعواملی غیر از جنگ 

 پیشنهادها

رای معلولیت در سال روان خورشیدی و مقایسه روند با سال گذشته، که در های این پژوهش و تحلیل وضعیت افراد داداشت یافته نظربا در

ها در وضعیت اشخاص دارای معلولیت رو به رو بوده ایم، جهت  برخی موارد، با بهبود و ارتقای نسبی و در مواردی نیز با ماندگاری چالش 

مت، رفاه، زمینه های مساعد برای مشارکت اجتماعی، فرهنگی،  یابی به کرابهبود روز افزون وضعیت افراد دارای معلولیت، به منظور دست

 گردد:های ذیل، به تمامی اراکین مختلف کشور، قرار ذیل ارائه میسیاسی و... برای این اشخاص، پیشنهاد

قطع جنگ و برقراری های عمده قربانیان جنگ و منازعه ، نیز  یکی از گروه  عنوان  بهصلح ،    روند  درتثبیت جایگاه اشخاص دارای معلولیت  

 بس  به هدف تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از روند روبه افزایش معلولیت در کشور؛آتش 

های مختلف های تعلیمی عمومی، در راستای تعلیمات فراگیر، جهت شمولیت تمامی متعلمان دارای معلولیت توسعه، تجهیز و انکشاف محیط

های تحصیل و آموزش های حسی )بینایی و شنوایی(، و ایجاد ظرفیتماتی برای افراد دارای معلولیت سازی مواد معلودر روند تعلیم، دسترس

 قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت؛ ۱۹های ذکر شده در ماده ، در نهادهای تحصیالت عالی، با سهولتشدهادافراد ی

های قوی اجرایی، جهت تطبیق ماده رات خدمات ملکی به هدف ایجاد ضمانتالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در ادابازنگری طرز

 خدمات ملکی؛ راتا ادهای استخدام اشخاص دارای معلولیت در قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت و فراهم آوری زمینه 22

 شی و اقتصادی، بدون تبعیض بر مبنای عوامل معلولیت. های صحی، آموزهای حمایت اجتماعی اشخاص دارای معلولیت در زمینهتوسعۀ برنامه 



 

  | ۳۴  هصفح

 (۱۳۹۹در افغانستان ) تیمعلول یاشخاص دارا یحقوق بشر تیگزارش وضع
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